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Geachte dames en heren, 
 
Tot onze grote spijt heeft het bestuur moeten besluiten 
dat alle activiteiten tot 1 januari 2021 GEEN doorgang 
zullen vinden, tenzij …………....het ministerie met hele 
gunstige coronacijfers komt. In de Kerstnieuwsbrief, die 
eind november verschijnt, wordt u nader geïnformeerd 
over de ontwikkelingen. Het virus bepaalt helaas voor 
een groot gedeelte ons leven. In de gemeente 
Teylingen komen ook vele besmettingen voor. Voor het 
bestuur staat uw gezondheid op de eerste plaats! De 
Algemene Ledenvergadering heeft voor de tweede keer 
geen doorgang kunnen vinden. We onderzoeken of er een 
digitale mogelijkheid is om de vergadering te houden; lukt 
dat niet dan zullen we hem verplaatsen naar maart 2021. 
In dat laatste geval behandelen we niet alleen de stukken 
van 2019, maar ook die van 2020. Als schrale troost 
ontvangt u van ons een aardigheidje.  
Ik heb maar één grote wens om uit deze ellende te komen 
en dat is dat alle Nederlanders, jong en oud, zich aan de 
coronaregels houden, des te eerder zijn we ervan af. Ik 
wens U ondanks alles een fijne novembermaand toe. 
Denkt u aan de griepprik.  
 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman, voorzitter 
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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 
 
 

Voorzitter:  
Dick Voerman, tel.: 06-4808 5888                                    
e-mail: voorzitter@seniorenverenigingteylingen.nl   
Secretaris, ledenadministrateur:   
Netty Havenaar, tel.: 06-1818 4053 
email:  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
Penningmeester:  
Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
email: penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl 
Bestuurslid belangenbehartiging en Adviesplatform 
WMO en Jeugd:  
Jan van Bakel, tel.: 06-25064586 
email: janvanbakel@seniorenverenigingteylingen.nl 
Bestuurslid algemeen Voorhout:   
Wim van Kampen, tel: 06-12091285 
email: webmaster@seniorenverenigingteylingen.nl  
Bestuurslid algemeen Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
Bestuurslid algemeen Sassenheim:  
Hans Wilson, tel.: 0252-348458 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl 
Coördinator ouderenadviseurs: 
Henny Langenberg, tel.: 06-15094407 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 
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Contributie 2021 
Inmiddels heeft al ongeveer 50% van 
de leden een machtiging afgegeven 
voor automatische afschrijving van 
hun contributie. De afschrijving van 
€  25,00 per lid zal bij hen in de loop 
van december plaatsvinden. 
 
De leden, die geen automatische 
incasso hebben afgegeven, ontvangen volgende maand 
bij de nieuwsbrief de contributie nota voor 2021. Op deze 
contributie nota staat, naast het contributie bedrag van € 
25,00 (of € 50,00 voor 2 personen) een bedrag van € 1,50 
aan administratiekosten. Dat is in de vorige nieuwsbrief 
uitgelegd. 
Wij maken de contributienota's in de 3e week van 
november aan. Wij verzoeken u om, indien u alsnog een 
incassomachtiging wilt afgeven, het getekende formulier 
uiterlijk 20 november bij het secretariaat in te leveren. 
Dan bent u ervan verzekerd dat u geen extra 
administratiekosten hoeft te betalen. Het 
machtigingsformulier vindt u op pag. 19 van  deze 
nieuwsbrief. 
Uiteraard krijgen die leden die vóór 20 november al hun 
contributie voor 2021 hebben betaald, geen nota. Ook 
hoeven zij de administratiekosten niet te betalen. We 
maken dan namelijk geen kosten voor het aanmaken van 
de nota. 
Dank u voor uw medewerking. 
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        Geen landelijke fusie KBO en PCOB 

lokale samenwerking gaat door 
 
Sedert oktober 2017 is de samenwerking KBO en PCOB 
onderwerp van gesprek. Tot nu toe zijn we terughoudend 
geweest in onze informatie over het proces ook al omdat 
de positie van de afdelingen lange tijd onduidelijk bleef. 
Gezien het verschil in afdrachten van KBO en PCOB kan de 
beoogde samenvoeging van beide bonden leiden tot een 
extra verhoging van afdrachten van de KBO-afdelingen 
met gelijktijdige verlaging van de afdrachten van de PCOB-
afdelingen. 
In juni 2020 ontvingen we een alles oplossend 
informatiebulletin van de ledenraad van de Unie KBO over 
de volgende genomen besluiten: 
a. De fusie is afgeblazen. Binnen de PCOB is dezelfde 

conclusie getrokken. 
b. Op landelijk niveau zijn de bondsbesturen en 

ondersteunende bureaus al organisatorisch 
samengegaan. Deze samenwerking blijft bestaan in de 
vorm van een federatie. 

c. Op lokaal niveau kan de samenwerking met de PCOB – 
indien aanwezig - zelfstandig worden ingevuld.  

Conclusies: na twee jaar felle en emotionele discussies zijn 
we weer terug bij af; de dreiging van hogere 
afdelingsafdrachten is weg. 
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Informatie van de Regiotaxi  
Om direct met de belangrijkste vraag te beginnen: net als 
in de maanden hiervoor, blijft de Regiotaxi gewoon 
doorrijden. Alle maatregelen zoals die hiervoor van kracht 
waren, blijven hierbij gehandhaafd. Omdat de kracht van 
een boodschap in de herhaling ligt, volgt hieronder 
nogmaals een opsomming van deze maatregelen. 
 
Net als in het normale openbaar vervoer, dient u ook in 
de Regiotaxi een niet-medisch mondkapje te dragen. Het 
is voor uw gezondheid en die van anderen dat u zich 
hieraan dient te houden. 
Aan de telefoon zal de telefonist(e) vragen of u klachten 
heeft die op corona lijken. Is dit het geval, dan kunt u 
helaas niet reizen. 
Is uw juiste telefoonnummer bekend bij de Regiotaxi? 
Dan kan de chauffeur u bellen als hij in aantocht is. 
Probeer, zoveel als voor u mogelijk is, buiten klaar te 
staan als de taxi eraan komt. 
Als u hulp nodig heeft bij het instappen, laat u dan zoveel 
mogelijk begeleiden door iemand uit uw eigen 
huishouden; dit geldt ook als u bagage bij u heeft en u 
moet hiermee geholpen worden. 
U hoeft uw vervoerspas alleen te laten zien aan de 
chauffeur. 
De chauffeur helpt u, als u dat wilt, met het omdoen van 
uw gordel. 
Reist u in een rolstoel, dan helpt de chauffeur u hier ook 
bij. 
De voorinzitindicatie is momenteel nog niet mogelijk. 
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Neemt u een begeleider mee tijdens uw rit, dan is het van 
belang dat de begeleider ook geen gezondheidsklachten 
heeft. De begeleider dient ook een niet-medisch 
mondkapje te dragen. 
Heeft u een indicatie voor medische begeleiding, dan 
moet de begeleider met u meereizen om u te begeleiden. 
Probeer altijd dezelfde begeleider met u mee te nemen. 
Heeft u hulp nodig bij het uitstappen, probeer dan of dit 
door iemand uit uw eigen huishouden kunt laten doen. 
Lukt dit niet, dan helpt de chauffeur u hierbij. 
Vermijd betalingen met contant geld. 
Uitgebreide informatie vind u op onze vraag- en 
antwoordpagina van onze website 
http://rthr.nl/corona.htm.  
Ook helpen de telefonistes van de Regiotaxi u graag met 
uw vragen of zorgen.  
 

 

http://rthr.nl/corona.htm
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Ouderen (O)-en/of Belastingadviseurs (B) 
 
Bert van den Nouwland O + B Tel: 0252-864572 
e-mail: bvandennouwland@ziggo.nl 
Martin Bergman  B Tel: 0252-214942 
e-mail: mbergman@ziggo.nl 
Henk Brouwer  O + B Tel: 0252-231087 
e-mail: henkbrouwer53@hotmail.com 
Huub Cloosterman  O +  B Tel: 0252-221272 
e-mail: h.cloosterman@planet.nl 
Hans van Dam  B Tel:0252-212313 
e-mail: hansentheavd@casema.nl 
Els de Haas   O Tel: 071-3011618 
e-mail: emdehaas@ziggo.nl 
Evert Hegnauer  B Tel: 06-4284205 
e-mail: everthegnauerkbo@gmail.com 
Otto Knottnerus  B Tel: 071-3010635 
e-mail: ottoknottnerus@cs.com 
Dick Voerman  O Tel: 0252-347347 
e-mail: dickvoerman@icloud.com 
Joke Vos   O Tel: 0252-213627 
e-mail: joke.de.vos@icloud.com 
Henny Langenberg  O Tel: 071-3010895 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 
Henny is de coördinator van de ouderenadviseurs. 
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AFDELING VOORHOUT 

Geachte dames en Heren 

En weer gaat de deur op slot, helaas deze 

maatregel moeten we nemen nu het virus weer 

keihard om ons heen slaat. U heeft het allemaal 

kunnen vernemen, dinsdag 13 oktober toch weer 

zovelen die getroffen worden door het coronavirus 

dat er wel een gedeeltelijke Lock down verwacht 

werd. Heel erg voor al de ondernemers in 

verschillende branches, maar ook voor u senioren. 

Weg gezellige middagen om is even de zinnen te 

verzetten, maar we moeten wel voorzichtig zijn. 

Natuurlijk blijven wij als activiteitengroep onderling 

contact houden en komen wij tussentijds wel bij 

elkaar om te overleggen, maar vooralsnog blijft het 

stil tot 1 januari.  

Laten wij als ouderen het voorbeeld geven en 

rondom ons huis blijven het is niet anders. Wij van 

de activiteitencommissie zijn met onze gedachten bij 

onze leden en hopen dat we u gezond terug mogen 

zien in De Verdieping. 

Hans Boere 
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Leden activiteitencommissie Voorhout 
 
 
Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG 
Voorhout, tel: 0252-214570 
Dhr. Cees Floor, Rembrandtlaan 61, 2215 CJ  
Voorhout, tel: 0252-214827 
Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP 
Voorhout, tel: 0252-214972 
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: NL11RABO 0354 5925 72 
Ten name van:  Seniorenvereniging Teylingen 
 
Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl  
 
Drukwerk: Piet van Werkhoven       
 

 
 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Beste leden,  
 
Zoals u hebt kunnen lezen in het voorwoord van 
onze voorzitter zijn alle activiteiten tot 1 januari 
stopgezet, mits……. de coronacijfers de komende 
tijd spectaculair gaan dalen. En omdat wij 
optimistisch van aard zijn gaan we als 
activiteitencommissie door met het voorbereiden 
van enkele activiteiten in de decembermaand. In het 
bijzonder met het voorbereiden van de kerstviering 
op dinsdag 15 december en het maken van een 
kerststukje op vrijdag 18 december. Wilt u deze 
datums voor de zekerheid noteren in uw agenda? 
Je weet tenslotte maar nooit. Ons nieuwe lid van de 
activiteitencommissie, Willy van der Meer, schrijft in 
deze nieuwsbrief een stukje over het maken van 
een kerststukje, de activiteit die zij graag wil 
begeleiden. Het zou fijn zijn als de kerstactiviteiten 
door zouden kunnen gaan. In de volgende 
nieuwsbrief leest u meer hierover. 
Door het ontbreken van activiteiten in de maand 
november staat er geen agenda in de nieuwsbrief. 
 
Wim van Kampen 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
Hallo allemaal, 
Was ik de vorige keer nog erg positief over het 
hervatten van onze activiteiten in De Verdieping, nu 
is de situatie weer volledig anders. Met pijn in ons 
hart hebben we moeten besluiten om een en ander 
voorlopig weer op een laag pitje te zetten. En laten 
we welwezen dat lijkt nu ook echt noodzakelijk. Je 
merkte ook dat meer en meer deelnemers wat 
huiverig waren geworden de laatste weken. 
Niemand weet wat de komende tijd gaat brengen en 
hoe lang het nog gaat duren voordat de situatie een 
beetje genormaliseerd is. Ik persoonlijk zie het 
voorlopig niet snel verbeteren. De cijfers wijzen daar 
in ieder geval niet op… Maar ga  er van uit dat wij, 
zodra het weer enigszins verantwoord is, 
onmiddellijk onze activiteiten zullen hervatten. 
In deze tijd is het dus belangrijk er het beste van te 
maken en om het thuis zo comfortabel mogelijk te 
maken. En dat geldt ook voor Mo en mij. En Mo 
weet wel hoe ze dat moet doen. Eigenlijk mag ze 
niet zo op de bank liggen, maar in deze tijden zijn 

we wat soepeler😉. Dan stofzuiger ik maar wat 
vaker, tijd genoeg… En voor het bezoek hoef je het 
in deze tijd ook niet te doen. De haren komen nu 
vooral op mijn kleren. 
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Ik besef dat het voor velen moeilijk is om de moed 
er in te houden en positief te blijven, het duurt nu al 
zo lang. In de afgelopen 6 maanden heb ik de 
kinderen maar mondjesmaat gezien en heb ik 
niemand een kus gegeven of ook maar aangeraakt. 
En dat zal voor velen van jullie gelden. De enige 
met wie ik geknuffeld heb is Mo. Dat mag want we 

vormen 1 huishouden😉. Ik besef dat ik daardoor 
ook wel bevoorrecht ben. 
Ik hoop voor iedereen dat we vóór de feestdagen in 
december weer een beetje in normaler vaarwater 
komen. Anders worden het voor veel mensen wel 
erg donkere dagen voor de kerst.  
Ik wens jullie veel sterkte de komende weken. Hou 
vol en hou je taai! En heel belangrijk pas op je 
gezondheid!  
Hopelijk tot gauw. 
Groetjes van Mo en Evert 
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november is de elfde maand van het jaar in de 
gregoriaanse kalender. De maand heeft 30 dagen. 
De naam komt van novem, het Latijnse woord voor 
"negen". November was oorspronkelijk de negende 
maand van het jaar, omdat het Romeinse 
kalenderjaar tot 153 v.Chr. op 1 maart begon.  
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Hallo allemaal, 
 
Of ik een stukje wil schrijven in onze nieuwsbrief, 
dus dat probeer ik nu. 
Gaan we dit jaar nog een kerststukje maken? 
Natasja kan dit jaar niet en ik heb aangeboden dat 
ik wel mee wil helpen om kerststukjes te maken. 
Dat doe ik ieder jaar ook voor mijn buurtjes en 
vrienden. 
We gaan in De Verdieping plaats maken om 
anderhalve meter van elkaar te staan. 
Wie wil er dit jaar bij zijn? 
Het gaat misschien anders als vorige jaren, maar 
we maken er een gezellige ochtend van toch? 
Met als resultaat een prachtig kerststuk. 
Ik vind het best spannend om dit te doen maar Leny 
van Hans Boere wil ook meehelpen. 
Wie gaat het mooiste kerststukje je maken? 
Graag tot ziens op 18 december om 10 uur. 
                         
            Groetjes Willy van der Meer 
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Ons klimaat 
 

 
 
ik kijk ´s morgens met een zucht 
naar de donkere ochtendlucht 
hoor in de verte wat gedonder 
het blijft nog droog, het is een wonder 
 
maar als de lucht is opgeklaard 
en ´t is weer rustig en bedaard 
en dan toch ook de zon verschijnt 
komt aan het slechte humeur een eind 
 
de andere dag sta ik vroeg op 
ruim het huis snel even op 
dan ga ik heerlijk naar het strand 
met zon en zee en het koele zand 
 
het lukt mij net om te parkeren 
na wel zeven keer proberen 
alles naar het strand gesjouwd 
het is maar net waar je van houdt 
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snel de zwembroek aangetrokken 
even wachten met de sokken want het zand wordt aardig heet 
je bent verbrand voordat je het weet  
 
daar begint het zacht te waaien 
na een kwartiertje wordt dat graaien 
gauw alle spullen bij elkaar 
een dagje strand, vergeet het maar 
 
ik ruim mokkend alles op 
de wind bereikt een felle top 
het wordt een dichte waas van zand 
snel weg van dat stuivende strand 
 
intussen loop ik me rot te zweten 
heb het halve strand al opgevreten 
het wonen aan de kust is fijn 
als het altijd mooi weer zou zijn 
 
de andere dag op mijn balkon 
brand ik mijn benen in de zon                 
ik was eventjes goed moe  
dus aan een lekker tukkie toe 
 
toch ben ik blij met dit klimaat 
dat zich door niemand regelen laat 
 

    Ketjil                              
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DOORLOPENDE MACHTIGING                          SEPA 
 
Incassant: Seniorenvereniging Teylingen     
sID :NL13ZZZ779141040000 
p/a Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim     
 

Kenmerk machtiging: incasso contributie vereniging 
Door het invullen van uw bankrekening en het ondertekenen 
van dit formulier geeft u toestemming aan Seniorenvereniging 
Teylingen om jaarlijks een bedrag ter hoogte van de 
vastgestelde jaarcontributie van uw rekening af te schrijven. 
 
Naam lid 
1:    …………………………………………………………………………………… 
Naam lid 
2:       ………………………………………………………………………………… 
Adres + 
woonplaats:  ..……………………………………………………………………. 
Telefoon: ……………..……………………mobiel: …………………………… 
Bankrekening IBAN-nummer :         

NL 
 

                

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 
laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
Plaats:                                                                    2020 (datum) 
 

Aanmeldingsformulier zenden naar secretariaat 
Seniorenvereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR 
Sassenheim. 
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