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Geachte dames en heren, heeft u ook zo 
genoten van het winterse weekend. Even de 
corona perikelen vergeten. Laten we hopen dat 
deze schaatspret geen nieuwe uitbraak van 
besmettingen geeft, want dan zijn we verder 
van huis.  
Hoe ervaart u deze coronacrises? Wat heeft u 
gemist? Wat heeft u als positiefs ervaren? Zou 
u dat willen opschrijven en het naar het 
secretariaat toesturen? Het mooiste verhaal zullen we belonen met 
een boekenbon en natuurlijk vermelden in de eerstvolgende 
nieuwsbrief. We zien uw reactie graag tegemoet.  
Volgende maand staan de verkiezingen voor de deur. De campagne 
is begonnen. We breken elkaar af, sluiten elkaar uit. Geen fijne start 
voor een verkiezingsdag. Als wij straks onze stem gaan uitbrengen, 
zullen we van tevoren een aantal verkiezingsprogramma’s moeten 
doornemen om een juiste keuze te kunnen maken. Uw stem is van 
belang. 
De landelijke organisatie KBO-PCOB reageert op de pensioenplannen 
van minister Koolmees en wil de wooncrises aanpakken. Informatie 
hierover kunt u vinden op de site van KBO-PCOB. 
Ik wens u een fijne en gezellige maartmaand toe. 
 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman, voorzitter  
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 
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POSITIEF IN CORANOTIJD  
 
Ik zie vrijwilligers die het puin van de rellen opruimen. 
Ik zie berichten van voetbalsupporters die de politie (willen) helpen. 
Ik zie in onze straat dat iedereen in quarantaine moet, geholpen 
wordt met boodschappen en andere zaken. 
Ik zie leraren die hun best doen om er online iets van te maken voor 
hun schoolkinderen, die hun klasgenoten zo missen. 
Ik zie berichten van mensen die met creativiteit en inventiviteit de 
humor van deze situatie altijd proberen te zien. 
Ik zie elke dag dat men elkaar grappige filmpjes doorstuurt om maar 
te blijven lachen. 
Ik lees ook dat we er bijna zijn en iedereen weet dat de laatste 
loodjes altijd het zwaarst zijn. 
Ik zie ook zoveel positiviteit bij 
ondernemers/artiesten/horecaondernemers die, terwijl hun bedrijf 
op instorten staat blijven zoeken naar creatieve oplossingen om de 
storm uit te zitten. 
 
Ik zie naast alle ellende ook zoveel positiviteit dat ik weiger dat 
beeld te laten vertroebelen door 1 procent van de bevolking. 
 
Van Jochem Mijer 
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OPENING KEUKENHOF  
Van zaterdag 20 maart t/m zondag 9 mei 2021 

 

 
Keukenhof is dé plek om in het voorjaar te genieten van miljoenen 
tulpen, narcissen, hyacinten en andere bolbloemen. Het monumentale 
wandelpark is 32 hectare groot en heeft 15 kilometer wandelpad dat u 
langs prachtige waterpartijen, fonteinen en sculpturen brengt. De 
wereldberoemde tulpen staan centraal; u vindt er meer dan 800 
soorten in alle kleuren en vormen. 
 
In verband met de COVID-19 maatregelen mogen er slechts een beperkt 
aantal bezoekers per dag genieten van de bloemen in het park. Dit jaar 
zijn de toegangskaarten dan ook alleen online (per computer) te 
reserveren. Er is geen kassa open bij het bloemenpark.  
 
Meer informatie is te vinden op de website van Keukenhof 
https://keukenhof.nl/nl/ 
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UITSLAG SCHRIFTELIJKE REACTIES ALGEMENE VERGADERING  
Omdat de algemene ledenvergadering van 16 maart en 14 november 
2020 geen doorgang kon vinden vanwege de COVID-maatregelen 
hebben wij in onze nieuwsbrief van februari 2021 gevraagd schriftelijk 
te reageren op de agendapunten van de algemene ledenvergadering. 
Er hebben in totaal 116 leden gestemd. Alle leden waren akkoord met 
de op het stembiljet vermelde vijf punten. 
Omdat er nu dus 116 stemmende leden akkoord waren met alle vijf de 
punten heeft het voltallige bestuur een handtekening geplaatst onder 
volgende stukken: 
- De verslagen van de in 2019 gehouden Algemene Ledenvergadering. 
- Het secretarieel jaarverslag 2019. 
- Het financieel verslag 2019. 
- Décharge verlening over het gevoerde beleid in 2019. 
- De begroting 2021. 
Hiermee is voldaan aan de juridische eis om jaarlijks een ALV te houden. 
Netty Havenaar (secretaris) 
 
VEILIG INTERNETBANKIEREN: RICHTLIJNEN VAN DE BANKEN 

Welke veiligheidsregels verlangt de bank en wat doet u zelf om veilig te 
kunnen internetbankieren? 
 
Vijf principes voor veilig internetbankieren 
De vijf principes die de Nederlandse Banken hebben  heeft opgesteld 
luiden: 
1. Houd uw beveiligingscodes geheim 

• Gebruik beveiligingscodes alleen zelf en schrijf ze niet op. 
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• Kies een beveiligingscode die niet eenvoudig te raden is. 
• Geef beveiligingscodes nooit per telefoon, e-mail of andere 

wijze door. Banken en andere dienstverleners vragen nooit 
om deze codes. 

2. Zorg ervoor dat uw betaalpas nooit door een ander gebruikt 
wordt. 
• Klanten moeten zich tijdens het gebruik van de bankpas niet 

laten afleiden. 
• Berg de bankpas altijd op een veilige plaats op. Controleer 

regelmatig of u de bankpas nog in uw bezit hebt. 
3. Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt 

voor uw bankzaken. 
• Voorzie de geïnstalleerde software en het besturingssysteem 

op de computer, tablet en/of smartphone van de laatst 
mogelijke (beveiligings-)updates. 

• Installeer geen illegale programma’s. 
• Beveilig de toegang tot de apparaten met een wachtwoord, 

pincode of anderszins. 
• Zorg ervoor dat niemand anders op uw apparaten kan 

internetbankieren. 
• Log altijd uit bij internetbankieren 

4. Controleer uw bankrekening. 
• Controleer minimaal elke twee weken uw digitale 

rekeninginformatie. Wie nog papieren afschriften ontvangt 
moet die het liefst binnen twee weken na ontvangst 
controleren. 

5. Meld incidenten direct aan uw bank en volg aanwijzingen van de 
bank op. 
Denk daarbij aan: 
• Uw bankpas is gestolen of kwijt. 
• U weet of vermoedt dat anderen uw beveiligde gegevens 

hebben gebruikt. 
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• In het rekeningoverzicht staan transacties waarvoor u geen 
toestemming hebt gegeven. 

• Uw mobiele apparaat met daarop een banktoepassing is 
gestolen of kwijt. 

• Mocht u toch slachtoffer worden van fraudeurs, dan hebt u 
grotere kans op schadevergoeding door de bank als u zich aan 
deze principes houdt. 

 

Hoe strikt zijn die vijf principes? 
De vijf principes van banken zijn in feite richtlijnen die de klanten van 
de bank helpen op een veilige manier digitaal te bankieren. Maar zoals 
ze zelf zeggen: ‘De banken zijn zich ervan bewust dat de gemiddelde 
consument zich niet 100 procent tegen internetcriminelen kan beveili-
gen. Daar houden de banken rekening mee in hun beoordeling of 
klanten recht hebben op vergoeding van de schade.’ 
Wat betekent dat? Ook mensen die zich niet houden aan de vijf 
principes kunnen, wanneer zij fraudeslachtoffer zijn, een schade-
vergoeding krijgen. Per geval onderzoekt de bank of er sprake is van 
grove nalatigheid. Pas als dat wordt aangetoond, vervalt het recht op 
een schadevergoeding. 
 
Veilig bankieren met de pc, tablet en smartphone 
Wat moet u nu precies doen om veilig te kunnen internetbankieren? 
Hieronder sommen we op waar u op moet letten wilt u veilig kunnen 
bankieren én internetten. 
▪ Windows Update 

Zorg dat u altijd de laatste updates van uw bestu-
ringssysteem hebt geïnstalleerd als u een Windows 
computer hebt. 

▪ Antivirusprogramma 
Installeer eventueel een antivirusprogramma en zorg 
dat u altijd de laatste updates hebt. Laat elke maand een scan van 
uw systeem uitvoeren. 

▪ Software 
Ook andere programma's die u op de pc hebt gezet, kunnen 
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veiligheidslekken bevatten. Installeer daarom altijd de laatste 
updates van software. 

▪ Draadloos thuisnetwerk 
Zorg dat uw draadloze netwerk (wifi) goed is beveiligd met een sterk 
wachtwoord. 

▪ Wifi-netwerk 
Maak alleen verbinding met vertrouwde wifi-netwerken. Bij 
openbare en onbeveiligde wifi-netwerken kunnen anderen mogelijk 
zien wat u op internet doet en welke gegevens u verstuurt. 

▪ Verdachte e-mails en bestanden 
Open geen e-mails die u niet vertrouwt. Klik niet op onbekende 
bijlages in e-mails. En krijgt u een e-mail waarin u wordt verzocht 
met uw (bank)gegevens in te loggen op een systeem, ga er niet op 
in. Officiële instanties vragen nooit om uw gegevens. Vertrouwt u 
het niet, neem dan contact op met uw bank. 

▪ Webadres 
Banken maken gebruik van beveiligde adressen. Controleer dit: ziet 
u in de adresbalk 'https:"//' en een slotje? Dan hebt u te maken met 
een beveiligd adres. 

Computerhulp nodig: Heeft u vragen/problemen over dit onderwerp 
neem contact op met iPad/Tabletcoaches, zie voor telefoonnummers 
pag. 27. 
 
GELDMAAT PLUS ASSISTENTIE: HULP BIJ EEN GELDMAAT   
Iedereen die het lastig vindt om zelfstandig geld op te nemen of te 

storten kan gebruik maken van Geldmaat 
plus assistentie, in aangepaste vorm.  Deze 
dienst biedt Geldmaat in een geselecteerd 
aantal filialen van Primera, Bruna en The 
Read Shop. En binnenkort kunt u het ook 
zien aan de sticker: geldmaat plus 

assistentie op de voordeur of de etalage van de winkel.  
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De dienst ‘geldmaat plus assistentie’ bestaat uit twee delen. Ener-
zijds bieden de winkeliers en medewerkers van de geldmaat plus 
locatie hulp aan door samen met de klant de geldautomaat te 
bedienen. Anderzijds bieden zij hulp op afstand: zij beantwoorden 
allerlei vragen over bijvoorbeeld de werking van de automaat en het 
opnemen of storten van biljetten. 

Uw vragen over geld opnemen of storten  
Helaas gooit corona nu roet in het eten. Vanwege de anderhalve-
meterregel van het RIVM is het niet mogelijk om samen naast de 
klant de automaat te bedienen. 

Omdat we wel graag tegemoet willen komen aan de 
hulpvraag bij het bedienen van een geldmaat, bieden 
we een aangepaste versie van onze assistentie aan. De 
geldmaat plus assistentiewinkeliers beschikken over 

alle benodigde informatie om de meest gestelde vragen te beant-
woorden over onder andere de bediening van de geldmaat, het 
opnemen en storten van geld en de werking van de spraakonder-
steuning. Zo kunnen zij de vragen van de gebruikers van de auto-
maten beantwoorden zonder dat zij de anderhalvemeterregel 
overtreden.   
Ook staat op website een Handleiding geld opnemen Geldmaat.nl 
(https://www.geldmaat.nl/geldautomaten/ biljettenopnemen/onze- 
schermen) staat een handleiding en een video waarin stap-voor-stap 
duidelijk is uitgelegd hoe onze geldmaten werken.  
In Sassenheim staat een geldmaat bij 
- The Read Shop,  Hoofdstraat 209 en 
- Albert Heijn, Voorhavenkwartier 68 
 
MEEDENKERSNETWERK  
Graag informeren wij u over het Meedenkersnetwerk voor inwoners 
van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. Dit is 
een netwerk van vrijwilligers en beroepskrachten die verstand 
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hebben van wonen, sociale contacten, activiteiten, zorg en finan-
ciën. Het Meedenkersnetwerk wordt financieel ondersteund door 
deze vier gemeenten, maar ook door het Ministerie van V.W.S. Het 
netwerk vormt met bestaande organisaties een samenwerkings-
vorm van onafhankelijke cliëntondersteuning. Alle meedenkers zijn 
aangesloten bij een van de deelnemende 
organisaties: Seniorenvereniging Teylingen, 
KBO Noordwijk/Noordwijkerhout, MEE Zuid 
Holland Noord, Welzijn Teylingen, Welzijns-
Kompas, Lumen Holland Rijnland, Cardea en 
Welzijn Noordwijk. 
Meedenkers zijn beroepskrachten en vrijwilligers die cliënt-
ondersteuning bieden. Zij wijzen de weg binnen het sociaal domein 
en bieden een luisterend oor voor mensen die met een vraag of 
probleem zitten en niet goed weten waar zij terecht kunnen. 
Inwoners van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk kunnen 
GRATIS gebruik maken van het nieuwe Meedenkersnetwerk. 
Het is niet altijd makkelijk om de weg te vinden naar maatschappe-
lijke 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 thuis langskomen of 
ergens afspreken. Zij kunnen dan eventueel mee naar een afspraak 
met bijvoorbeeld de gemeente. 
Een inwoner die een hulpvraag heeft op maatschappelijk gebied, 
maar niet weet bij wie hij terecht kan, kan contact leggen met het 
Meedenkersnetwerk. 
Door de coronacrisis zijn er ook inwoners die zich eenzaam of 
ongerust voelen of financiële problemen hebben. Het Meedenkers-
netwerk is er ook graag voor deze mensen. Op de website 
www.meedenkersnetwerk.nl staan alle meedenkers, de onderwer-
pen waar zij veel van weten en in welke van de vier gemeenten zij 



Nieuwsbrief maart 2021, nr. 3

-12-

Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim  
 

-12-  

actief zijn. Tot en met augustus 2020 zijn al enkele tientallen 
mensen u voorgegaan; schroom niet om contact op te nemen. Dat 
kan via de website en telefonisch met de coördinator van het 
Meedenkersnetwerk, Maaike van Eijk, telefoonnummer 06 
81688710, email info@meedenkersnetwerk.nl 
 

PUZZEL 2021/2 
    

 1 2  3 4  5 6  7  8 9 10  11 

12    13  14    15 16      
17   18     19 20     21 22  

  23    24 25     26 27    
28 29    30  31    32      
33    34     35       36 

   37    38 39       40  
41  42    43    44  45  46   
47    48 49     50 51    52  

  53 54     55 56     57   
58      59     60      
 
 

Horizontaal: 1. heester 5. naaldboom 8. enig 12. profeet 13. roeischip 
15. zaniken 17. prijzende toespraak 19. opvang van dieren 21. 
gevangenenkamer 23. ouderwets speelgoed 24. te beginnen bij 26. 
waarschuwingskreet 28. tasto solo (afk.) 31. toverheks 32. tweetal 33.  
verscheidene 35.  ontleedkunde 37. geladen deeltje 38. jong schaap 40. 
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tijdelijk (afk.) 41. politieman 43. dom 45. kopergravure 47. niet zonder 
48. item 50. onwerkelijk 53. serieuze stemming 55. het zij zo 57. 
Chinese deegwaar 58.  achteruit 59. vriesvak 60. beginsel 
 
Verticaal: 1. springend insect 2. hijstoestel  3. stekelig dier 4. wiel 5. 
selenium 6. klavier 7. voederrek 8. Duits leesteken 9. neon 10. 
Peruaans heerser 11. bedaard 12. voorname mensen 14. Bulgaarse 
munt 16. muzieknoot 18. Italiaan 20. knoflookworst 22. naar buiten 25. 
klokjes bloem 27. traagheid 29. proefperiode 30. lekker 32. deel van 
een huis 34. trekking 36. persoon van adel 39. insectenwapen 41. 
openbare betrekking 42. tafelgast 43. gevaarlijk tijdstip 44. venijn 45. 
later 46. half (voorvoegsel) 49. naschrift (afk.) 51. borstbeen 52. 
vordering 54. rijksuniversiteit (afk.) 56. niet vóór.   
Uit de puzzel de letters behorende bij de cijfers  55 – 7 – 33 – 13 – 53 -  
57 – 9 - 60  noteren. Hiervan vervolgens een woord vormen en deze 
oplossing insturen.  
Stuur uw oplossing van deze puzzel uiterlijk 15 maart 2021 schriftelijk 
in naar het adres van het secretariaat Kagerdreef 186 of mail naar 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. Vermeld uw naam, adres 
en telefoonnummer. Als laatste mogelijkheid kunt u bellen naar 06-
18184053. 
 
De juiste oplossing van puzzel 2021/1 luidde : puzzelplezier.  
1e prijs bon van €10,00   2e prijs bon van €7,50   3e prijs bon van €5,00 
van de Keurslager  Vishandel Schuitemaker           Bakker Maanen 
 
Er waren in totaal 39 goede  inzendingen. Na loting is de 1e prijs voor 
mw. T. de Groot, Molenstraat 47, de 2e prijs voor  mw. M.C.D. van 
Haastregt-van den Berg, J.v Brabantweg 431 en de 
3e prijs voor mw M. Dahlkamp, Mecklenburg 57. 
 
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd.  
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel. 
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EEN EN ANDER OVER KOUDE WINTERS   
 

De bekende koek- en zopietent nog in jouw 
bestaan Friese houten doorlopers met stijf 

bevroren linten eraan 
En dan niet op zo'n lullig slootje Nou nee, 

een complete tocht over toegevroren vaarten 
hadden ouders ferm besloten 

 
Ach ja, opgegroeid met kou, sneeuw en ijzel 

Met vaders sleetje rijden, zo sterk als een leeuw 
En juist als je denkt dat een 'echte' winter niet 
meer door zal gaan, komt juist strenge vorst 

eraan! 
 

Nostalgische gevoelens aan Ard en Keessie 
We schreeuwden onze longen uit ons lijf 

voor de geduldige buis..... 
Uitgaan werd er niet gedaan, je bleef strak van 

de zenuwen, gewoon thuis. 
 

Dakoyria, 2021. 
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DE BESTE TIPS OM PLEZIERIG OUD TE WORDEN 
Nederland is een goed land om oud te worden. De gezondheidszorg is 
voor iedereen toegankelijk en van een hoge kwaliteit. Ook hierdoor is 
de gemiddelde levensverwachting de laatste jaren omhooggegaan. Met 
een beetje geluk kunt u makkelijk ouder dan tachtig worden. Of u daar 
ook gezond bij blijft en u goed blijft voelen, heeft u helaas niet 
helemaal in de hand. Er kunnen medische problemen ontstaan, waar u 
niets aan kunt doen. Maar u kunt er wel zelf voor zorgen zo fit en vitaal 
mogelijk te blijven. 
Blijf bewegen 

Als u wat ouder bent en weinig beweegt, worden uw 
spieren al snel minder sterk, sneller dan bij jongeren 
die weinig bewegen. Spieren die bewegen blijven sterk. 
Bewegen is ook belangrijk voor een goede bloed-
circulatie, voor uw uithoudingsvermogen en voor een 
goed slaapritme. Dus wandel en fiets, doe zelf de 
boodschappen, neem als het kan de trap in plaats van 
de lift. Als u sport, blijft u dat dan vooral doen, 

eventueel op een lager tempo. 
Blijf doelen stellen 
Wie zegt dat ambitie alleen iets voor jongeren is? Verplichtingen, zoals 
werk of de zorg voor het gezin, verdwijnen als u ouder wordt. Maar u 
kunt andere uitdagingen aangaan. Door voor uzelf weer doelen te 
bepalen, blijft het leven zinvol. Ga er dus 
naar op zoek. Misschien kunt u eindelijk gaan 
doen waar u nooit tijd voor had. Volg 
bijvoorbeeld een opleiding of begin met het 
bespelen van een instrument. Start met vrij-
willigerwerk, ga de boeken lezen (zie 
https://www.ikwoonleefzorg.nl/actief/lezen-ook-als-uw-ogen-minder-
worden) waar u nooit aan toekwam of ga op reis. 
 
Geef vrienden en kennissen aandacht  
Sociale contacten zijn heel belangrijk. Het is goed om plezierige en 
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minder plezierige ervaringen met anderen te delen. Alleen zijn verkleint 
uw wereld en werkt eenzaamheid in de hand. 
Wees dus zuinig op uw sociale netwerk Zoek vrienden en kennissen op, 
onderneem samen iets leuks, ga naar het theater, de film of maak een 
stedentrip. Of sluit u aan bij een club of vereniging waar u nieuwe 
vrienden maakt. 
Zorg voor iemand of een huisdier 
Zorgen voor een ander of voor een huisdier is gezond. Uw afweer-
systeem wordt er beter van. Bovendien geeft het structuur aan het 
leven. Denk aan vrijwilligerswerk, extra oppassen op de kleinkinderen 
of iets leuks gaan doen met iemand die daar hulp bij nodig heeft. 
Een huisdier heeft ook zorg nodig en is bovendien gezellig. 
Lach en dans 
Lachen is gezond. Het beperkt de aanmaak van stresshormonen, kan de 

bloeddruk verlagen en is goed voor 
het hart. Probeer dus veel te lachen 
en plezier in het leven te 
hebben. Dansen heeft hetzelfde 
effect en is bovendien goed voor uw 
conditie. 
 

Slaap genoeg 
Heeft u slaapproblemen? Slaapt u bijvoorbeeld lichter en korter? U 
bent niet de enige. Het is normaal dat uw slaappatroon verandert als u 
ouder wordt. Soms kan het lijken alsof u de hele nacht niet slaapt. Het 
gevolg is dat u overdag erg moe bent en nergens toe komt. Dat kan 
gezondheidsklachten tot gevolg hebben.  
Geniet van de kleine dingen 
Geniet zoveel mogelijk en niet alleen van grote dingen. U kunt van 
het eten genieten, van een plant die mooi bloeit, van muziek waar u 
graag naar luistert, van een favoriete serie op tv, van een wandeling 
of een tochtje op het water. Genieten helpt ook tegen teveel 
stresshormonen. Dus geniet met volle teugen. 
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Eet gezond en drink matig  
Het is bewezen dat mensen die gezond 
(zie https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-
en-zorg/gezond-eten-7- zonder te veel 
vetten en suikers langer gezond leven. Een 
gebakje of een glas wijn op zijn tijd kan 
best, maar vermijd overmatig eten en 

drinken. Vermijd liever ook bewerkt voedsel, zoals magnetron-
maaltijden en kant-en-klare sauzen uit de supermarkt. Ze zitten vaak 
vol suiker en zout en bevatten veel calorieën. Eet in plaats daarvan 
veel verse groenten en fruit, eet regelmatig vette vis, zoals zalm en 
haring, peulvruchten, zaden en noten. 
Blijf eigenwijs 
Blijf uzelf. Laat u niets opdringen door anderen en ga niet over uw 
grenzen heen. Blijf trouw aan uzelf, aan wat u zelf wilt en wie u 
bent. U hoeft het niet met iedereen eens te zijn of iedereen aardig 
te vinden. 
Blijf nieuwsgierig 
Lees de krant, kijk naar het journaal, vraag uw kleinkinderen om u 
handigheidjes op de computer te leren, luister naar muziek die u 
niet kent, bezoek een museum, probeer eens wat anders te eten 
Met die nieuwsgierige houding blijft u langer jong. 
(Bron: Ik leef, ik woon, ik zorg) 
 
VAN DE REGIOTAXI  
NIEUWE AANVULLENDE MAATREGELEN RIVM 
Wij ontvingen het verzoek van de Regiotaxi 
het volgende onder uw aandacht te 
brengen. Door het RIVM zijn nieuwe 
aanvullende maatregelen genomen om ook 
het vervoer in de Regiotaxi nog veiliger te 
laten verlopen. De maatregelen gaan over 
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de mondkapjes en de bezetting van de stoelen in de taxi. 
Hieronder kunt u lezen wat deze maatregelen voor u betekenen. 
   
DEZE MAATREGELEN ZIJN INGEGAAN OP ZATERDAG 6 FEBRUARI. 
Als u behoort tot een risicogroep voor Covid-19, dient u voortaan een 
medisch mondkapje (type II of type IIR) te dragen in de Regiotaxi. 
Vindt u het  niet prettig van die elastieken achter uw oren? Het is 
mogelijk een verlenger aan de elastieken aan te brengen die de pijn 
verlicht of het ongemak doordat het elastiek niet meer in direct 
contact staat met de oren.   
Zowel mondkapje als verlenger zijn verkrijgbaar bij Apotheek 
Sassenheim (p.s. vraag bij de apotheek een bon als bewijs medisch 
mondkapje voor de chauffeur). Reizigers in een risicogroep met een 
mondkapje van stof zullen in ieder geval geweigerd moeten worden. 
 
Het RIVM rekent de volgende personen tot risicogroep: 
• Mensen die ouder zijn dan 70 jaar. 
• Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met één van de volgende 

aandoeningen. 
• Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder 

behandeling van een longarts zijn. 
• Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor 

een griepprik. 
• Mensen met diabetes die slecht ingesteld zijn en/of met 

complicaties. 
• Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op 

een niertransplantatie. 
• Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat 

zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen 
die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. 

• Mensen die een bloedziekte hebben. 
• Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand-

verlagende medicijnen nemen. 
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• Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie 
en/of bestraling. 

• Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling 
nodig hebben van een arts. 

• Mensen die geen milt hebben, of een milt die niet functioneert, 
lopen geen extra risico op ernstige COVID-19, maar wel op een 
mogelijke (secundaire) infectie met pneumokokken. 

• Mensen met een hiv humaan immunodeficientievirusinfectie die 
(nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een 
hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of 
differentiation 4 getal onder <200/mm2. 

• Mensen met ernstige leverziekte. 
• Mensen met zeer ernstig overgewicht. 
• Geef bij uw reservering van de Regiotaxi alstublieft alvast aan of 

uw wel of niet tot een risicogroep behoort.  
 
REIZEN MET EEN BEGELEIDER 
• Behoort u tot één van deze risicogroepen en reist u met een bege-

leider? Dan moet uw begeleider ook een medisch mondkapje 
dragen. 

 
U KUNT GEEN MONDKAPJE DRAGEN 
Als u geen mondkapje kunt dragen, moet u extra goed opletten om de 
anderhalve meter afstand tussen u en andere reizigers en de 
chauffeur aan te houden. 
 
BEZETTING VAN DE STOELEN 
In de taxi mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn. U 
mag hierbij niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur 
plaatsnemen. De plaats die een reiziger in een rolstoel inneemt wordt 
hierbij gezien als één zitplaats. 
Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de chauffeur op. 
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TAXI-INDICATIE MOMENTEEL NIET MOGELIJK 
Sommige reizigers hebben een taxi-indicatie gekregen. Dit houdt in 
dat het voertuig dat u komt ophalen een personenauto is. 
Door de huidige, aangescherpte maatregelen is het uitvoeren van 
deze indicatie momenteel niet mogelijk. Het voertuig dat u komt 
ophalen is daarom een taxibus met lage instap. 
 
HERHAALD BERICHT: GAAT U GETEST WORDEN? 
Als u getest gaat worden op corona, kan het zijn dat u de Regiotaxi 
nodig hebt om op de testlocatie te komen. Is dit het geval, dan vragen 
wij u om dit duidelijk aan te geven wanneer u uw rit bestelt. Er 
worden dan geen extra reizigers tijdens uw rit gecombineerd, om hen 
niet onnodig in gevaar te brengen. 
Voor meer informatie zie nieuwsbrief nr. 2 van de Regiotaxi. 
http://www.rthr.nl/documenten.htm 
 

Kassa ….. 
Ze was de hele dag al zenuwachtig. Nu was mevrouw Sjoellema dat 
al gauw maar vandaag had ze er wel een heel goede reden voor.  
Ze had gedroomd . . . Gedroomd? Ja . . . gedroomd dat ze in de 
 prijzen was gevallen bij de Postcode-loterij. 
Zou dat niet eens tijd worden ook want ze 
deed al zeker zo’n 40 jaar mee en had nog 
nooit wat gewonnen. Nou ja, bijna niets 
dan. Een keer een bos bloemen van de 
Zonnebloem en een keer een boekenbon ergens van. Een boeken-
bon, nou vraag ik je, een boekenbon en ze hield niet eens van lezen. 
Haar man wel. Oh ja, Karel (zo’n goeierd) die hield wel van lezen en 
las alles wat los en vast zat. Daarom wist haar Karel (de lieverd) dan 
ook zoveel. Oh, wat wist hij toch veel. Laatst nog vroeg buurvrouw 
Stien, je weet wel, van nummer dertien waarom die ganzen als het 
kouder wordt allemaal naar het zuiden vliegen. Nou, Karel wist het 
direct te vertellen natuurlijk. Hij zei dat als ze de andere kant op 
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vlogen ze naar het Noorden gingen, daarom. Dat wist ie toch maar 
weer want ja, dat heb je met dat vele lezen en daarom wist hij ook 
zoveel over duiven. Maar nee, zij las niet, hooguit de Story maar 
daar stond dan ook veel in waar je wat aan had natuurlijk. Welke 
BN-ers misschien wel gingen scheiden of zo en was Jan Smit nu wel 
of niet verkouden. En dat was toch interessant 
om te weten, zeg nou zelf.  
Maar vanavond was de Postcodeloterij er weer 
en ze had gedroomd dat die knappe jongen 
met die moeilijke naam langs kwam met een heel grote prijs. En ze 
had niets om aan te trekken. Karel (de schat) had haar een beetje 
uitgelachen toen ze hem haar droom verteld had en hij had plagend 
gezegd dat ze maar gauw een nieuwe jurk moest kopen want je wist 
maar nooit. Maar Bep wist natuurlijk wel dat haar schat niet wilde 
dat ze voor schut zou staan nu ze op de televisie kwam. Niet gek 
toch dat ze zenuwachtig was? Je zal toch maar even op t.v. komen 
en oh wat zullen de buren jaloers zijn. Vooral die van nummer 6 met 
die grote auto. Die hadden natuurlijk nooit gedacht dat de familie 
Sjoellema op t.v. kwam, wat zouden die opkijken. Zo’n mooie prijs 
en . . . . Opeens schrok Bep op. Als die jongen, hoe heette die ook 
alweer die prijs op dat koffertje ging schrijven dan zou hij natuurlijke 
vragen wat ze met al dat geld ging doen. Daar moest ze nu dus wel 
even over denken. Ja, zou ze zeggen, we kopen nieuwe gordijnen 
voor de slaapkamer. Van die mooie die in de etalage hangen bij 
Govert Lans in de Hoogstraat. Met dat kant aan de onderkant en 
misschien wel een nieuwe stoel voor Karel. Ja, als het kon die stoel 
ook want zijn oude was al ruim twintig jaar oud en een beetje . . . 
nou ja, een beetje heel erg kaal aan het worden. En oh ja, ze wilde 
ook graag een paar nieuwe breipennen, van die dikke, maatje acht. 
Die gebruikte ze niet veel maar voor die trui voor kleine Guus zou 
dat wel handig zijn. Lekkere grote steken maken. De bakker! Ze 
moest ook nog naar bakker de Jong voor wat gebakjes want dat 
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hoorde als er wat te vieren valt nietwaar. Oh oh, wat viel er nog veel 
te regelen en aan Karel had ze niet veel. Tenminste, nu niet. Anders 
wel hoor. Karel (die goedzak) deed alles voor haar, zijn Beppie, maar 
nu liep hij alleen maar met een plagerig lachje op zijn gezicht. 
“Meissie, maak je nou niet zo druk” had hij al zeker drie keer gezegd 
maar hij was dan ook nooit zenuwachtig. “Wacht het nou eerst maar 
eens af” ging hij door; “Als die knaap komt vindt ie je nog mooi al 
zou je niks aanhebben.” Oh ja, dat had Karel (die ondeugd) gezegd 
met van die lichtjes in zijn ogen en ze had moeten blozen als een 
puber. Die Karel van haar kon zo uit de hoek komen hè. Nieuwe 
schoenen, ja die moeten er ook komen want haar oude waren al vijf 
jaar in gebruik. En Karel kon dan wel zeggen dat schoenen niet echt 
opvielen als je met je toet op de t.v. kwam maar ze ging toch liever 

op zeker. Ze was echter vastbe-sloten en zou 
nog vanmiddag schoenen en een leuk jurkje 
gaan kopen, ze kregen nu toch veel geld 
binnen nietwaar? Die avond; Bep zat er 
helemaal klaar voor. Karel had ze al drie 

keer geroepen uit het duivenhok te komen en hem gezegd dat het 
vanavond stond te gebeuren. Lachend had hij zijn ouwe kloffie 
uitgedaan en om zijn vrouwtje een plezier te doen liet hij zijn duiven 
alleen en zat hij nu geduldig naast zijn Bep min of meer plichtmatig 
naar de poespas van de postcodeloterij te kijken. Mevrouw Bep 
Sjoellema had zich prachtig opgedoft met een lichtblauw jurkje met 
bloemetjes want “Dat staat zo goed bij het behang” en ze volgde het 
spektakel met nauwelijks ingehouden spanning. Karel had ze al twee 
keer de straat op gestuurd om te zien of er al drukte van tv-wagens 
en dergelijke was. De eerste keer liep Karel (de goede sul) gedwee 
naar buiten, de tweede keer schudde hij meewarig zijn hoofd maar 
om zijn wat naïeve vrouwtje tevreden te houden zei hij maar niets 
en redeneerde, overigens zonder enige overtuiging; “Wat niet is kan 
nog komen meid.” Een wijs gezegde maar hij las dus ook veel. De 
avond vloog voorbij. Karel was het naar buiten lopen nu wel zat en 
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Bep was zenuwachtiger dan ooit en snapte niet waar die knappe 
knul met zijn koffertje bleef en ze nam het lot van de salontafel en 
ze trok wit weg. “Maar lieve meid, dat . . “ Verder kwam hij niet 
want hij zag zijn meissie met een verschrikt gezicht naar het lot 
kijken en besefte dat ze het tegelijkertijd met hem constateerde; 
“Het is . . het is . . niet van de postcodeloterij. Jij hebt . . . jij hebt een 
lot van de Vriendenloterij gekocht in plaats van de postcode!” Het 
verwijt sloeg nergens op en Karel zou Karel niet zijn als hij deze 
opmerking serieus nam. “Lieve meid, wij . . . ! “Nu winnen we niets. 
Helemaal niets en ik heb . . !” Het huilen stond mevrouw Bep 
Sjoellema nader dan het lachen. Karel nam haar in zijn armen en zei 
rustig; “Lieverd . . . we zijn al lid van de Vriendenloterij bijna vanaf 
het begin. Je kijkt altijd naar dit . . eh . . circus maar we hebben hier 
geen lot van, nooit gehad ook schat.” “Maar nu winnen we helemaal 
niets” snikte zijn vrouwtje nog eens. “Dat is niet waar meissie van 
me” zei Karel zachtjes tegen haar en hij vervolgde; “Wij hebben de 
hoofdprijs al. We hebben elkaar, we zijn gezond, we lachen en 
huilen samen en . . .” Hier wachtte hij even voor hij door ging en zei; 
“En je hebt zelfs een nieuwe jurk en schoenen.” De regenbui 
verdween even snel als hij gekomen was en de zon scheen weer op 
Bep’s gezicht. Terwijl ze haar tranen droogde schoot ze in de lach 
om haar eigen domme actie en gaf haar Karel (die lieverd) een dikke 
smakkerd midden op zijn mond.  
Van: Walter v.d. Reep 
 
50 LEVENSLESSEN VAN OUDEREN  
Achteraf zouden we veel dingen anders hebben 
gedaan. ‘Als ik dit eerder had geweten dan…’ is 
een veel gehoorde zin. Als je ouderen vraagt naar 
wat ze de jongere generatie mee zouden willen 
geven, dan krijg je 50 adviezen om jezelf aan de 
wereld te laten zien.  
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1. Je bent sterker dan je denkt.  
2. Fouten maken mag, het zijn waardevolle lessen. Elke fout die je 
maakt, brengt je één stap dichter bij je doel.  
3. Er is niets dat je klein houdt, behalve jijzelf.  
4. Je kunt altijd vooruit, het is een kwestie van willen.  
5. Hoeveel succes je ook boekt, er zullen altijd mensen zijn die je wijzen 
op wat er niet goed is.  
6. De enige beperking die je hebt zit in je fantasie. Laat het los.  
7. Je perceptie is je realiteit.  
8. Vertrouwen op je instincten.  
9. De enige vraag die in het leven telt is: “Wat zou je doen als je niet 
bang was?”.  
10. Het is vaak lastig te zeggen hoe dicht je bij succes bent.  
11. De enige fout in het leven die je kunt maken is dat je kiest om niets 
te doen uit angst voor het maken van een fout.  
12. Laat succes niet naar je hoofd stijgen en mislukking niet naar je hart  
zakken.  
13. Je moet je door slechte dagen heen slaan, om de beste dagen in je 
leven te verdienen.  
14. Het leven gaat voor 10% over wat je gebeurt en voor 90% over hoe 
je ermee omgaat.  
15. Doe waar je van houdt en niet wat je denkt dat je zou moeten doen.  
16. Lachen is het beste medicijn. Lach vaak om jezelf.  
17. Als je je rijk wilt voelen, tel dan de dingen die je niet met geld kunt 
kopen.  
18. Jezelf vergeven is belangrijker dan vergeven worden door anderen.  
19. Als je elke ochtend wakker wordt met het idee dat je iets moois 
gaat overkomen die dag, dan zal je zien dat dit vaak klopt.  
20. Wees lief voor jezelf 
21. In de meeste gevallen gaat het niet om wat anderen van je denken. 
Volg je eigen waarheid.  
22. Blijven leren is belangrijk. Dompel jezelf vaak onder in nieuwe 
ervaringen.  
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23. Eén persoon laten lachen kan de wereld al veranderen.  
24. Geniet van je levensreis.  
25. Je weet nooit hoe sterk je kan zijn, totdat sterk zijn je enige keuze 
is.  
26. Soms vallen goede dingen uiteen zodat betere dingen samen 
kunnen komen.  
27. Je kunt niet veranderen wat je weigert te zien.  
28. Huilen is geen teken van zwakte, maar het lost ook niet altijd je 
problemen op.  
29. Het maakt niet uit hoeveel fouten je maakt of hoe langzaam je 
vooruitgaat. Je bent iedereen die niets probeert ver vooruit.  
30. Het leven gaat niet over wachten tot de storm voorbij is, maar over 
leren dansen in de regen.  
31. Je kunt geweldige lessen leren uit je fouten, zolang je niet bezig 
bent deze te ontkennen.  
32. Stop met je druk te maken over wat anderen van je zullen denken.  
33. Als je stopt met het najagen van slechte dingen, kunnen de goede 
dingen je vangen.  
34. Je zult moeten accepteren dat sommige dingen nooit de jouwe 
zullen worden en dat sommige dingen alleen van jou zijn.  
35. Henri Ford had het bij het juiste eind toen hij zei: “Of je nu denkt 
dat je het wel kan of niet kan, in beide gevallen heb je gelijk”.  
36. Wees niet bang om uit je comfortzone te komen. Goede ervaringen 
en kansen verschijnen als je durft te verliezen.  
37. Opgeven is niet altijd een teken van zwakte. Soms betekent het dat 
je sterk en slim genoeg bent om los te laten.  
38. Je kunt nooit 100% zeker weten of iets werkt. Je kunt wel altijd 
100% zeker weten dat iets niet werkt als je niks doet.  
39. Wees niet bang voor de toekomst en maak je geen zorgen om het 
verleden. Het leven is nu. Leef het.  
40. Hoe voorzichtig je ook je woorden uitkiest, er zullen altijd mensen 
zijn die ze ombuigen of verkeerd interpreteren. Durf te zeggen wat je 
wil zeggen.  
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41. Het niet krijgen van wat je wil, is soms een kwestie van veel geluk.  
42. Als je ergens gepassioneerd over bent, ga er dan voor en maak je 
niet druk wat anderen hiervan denken. Zo worden dromen werke-
lijkheid.  
43. Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan blijf je krijgen wat je altijd 
hebt gekregen.  
44. Wat voor en achter ons ligt, zijn kleine zaken in vergelijking met wat 
er tussen ons ligt.  
45. Bid niet als het regent, als je ook niet bidt wanneer de zon schijnt.  
46. Het leven gaat niet over een kans krijgen, maar over een kans 
creëren.  
47. Als het makkelijk was, dan zou iedereen het doen.  
48. Wees waardevol.  
49. Een probleem is een kans om te leren.  
50. Wat de situatie ook is, het leven gaat door.  
 
Bron: www.ahealhtylife.nl Juglen Zwaan 
 
 

NEEM DE TIJD 
Neem de tijd Neem de tijd 
Veertig dagen lang Veertig dagen lang 
Op adem komen, vertragen, verstillen  Om uit je kwetsbaarheid 
Om jezelf te ontmoeten weer op te staan 

En kracht te putten 
Neem deze veertig dagen de tijd Uit jouw levensbronnen 
Om veertig dagen lang   
oog in oog te staan Neem de tijd 
Met wat jou beweegt Neem gerust jouw tijd 
te ontdekken Veertig dagen lang 
Wat jouw leven kleur geeft  Om te voelen 

 Er zit meer in mij 
(Van: Sint Maarten Parochie) 
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Ouderen (O)-, Belastingadviseurs(B)-, iPad-(I)/Tabletcoaches (T) 
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 email:henkbrouwer_53@hotmail.com 
tel: 0252-231087 

Huub  Cloosterman O+B 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: ottoknottnerus@cs.com 
tel: 071-3010635 

Henny   Langenberg O email: ghlangenberg@ziggo.nl 
coördinator     ouderenadviseurs 
tel: 071-3010895 

Dick Voerman     I email: voorzitter@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
tel: 06-4808 5888 

Hans Wilson I Email: hanswilson@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
coördinator iPad- en tabletcoaches  
tel: 0252-348458 
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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: ottoknottnerus@cs.com 
tel: 071-3010635 

Henny   Langenberg O email: ghlangenberg@ziggo.nl 
coördinator     ouderenadviseurs 
tel: 071-3010895 

Dick Voerman     I email: voorzitter@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
tel: 06-4808 5888 

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



Drukwerkverzorging:

Speerpunten

KBO-PCOB, de landelijke organisatie, spreekt namens een brede achterban van een kwart 
miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, 
overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van 
senioren in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief 
betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. 

Seniorenvereniging Teylingen heeft deze 5 speerpunten in haar beleid overgenomen.

Seniorenvereniging Teylingen

Digitalisering Zingeving

Wonen, welzijn
en zorg Veiligheid Koopkracht


