
BENT U AL GEPRIKT ?
ZOU PASEN DAN TOCH HET FEEST ZĲ N 
VAN OPNIEUW BEGINNEN?

Belangenorganisa� e voor 50-plussers

Seniorenvereniging Teylingen
Afdeling Sassenheim

Nieuwsbrief 4



Nieuwsbrief april 2021, nr. 4

-2-

Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim  
 

-2-  

BESTUUR SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 
 
Voorzitter:  
Dick Voerman, tel.: 06-4808 5888 
e-mail: dickvoerman@hetnet.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 Adviesraad Sociaal Domein  
Teylingen :  
Jan van Bakel, tel.: 06-25064586 
email: janvanbakel@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Voorhout:   
Wim van Kampen, tel. 0252-214992 
Email: webmaster@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Sassenheim:  
Hans Wilson, tel.: 0252-348458 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Coördinator ouderenadviseurs: 
Henny Langenberg, tel.: 06-15094407 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 

Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim  
 

-2-  

BESTUUR SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 
 
Voorzitter:  
Dick Voerman, tel.: 06-4808 5888 
e-mail: dickvoerman@hetnet.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 Adviesraad Sociaal Domein  
Teylingen :  
Jan van Bakel, tel.: 06-25064586 
email: janvanbakel@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Voorhout:   
Wim van Kampen, tel. 0252-214992 
Email: webmaster@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Sassenheim:  
Hans Wilson, tel.: 0252-348458 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Coördinator ouderenadviseurs: 
Henny Langenberg, tel.: 06-15094407 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 



Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim

-3-

Nieuwsbrief :  april 2021, nr. 4 
 
 

 
 -3 - 

Geachte dames en heren,  
Als u deze nieuwsbrief ontvangt is het bijna 
Pasen. Helaas kunnen we dit niet vieren zoals we 
dat gewend waren en toch geeft Pasen dit jaar 
een lichtpuntje. De eerste leden hebben al een 
vaccinatie gehad en binnenkort krijgen ze de 
tweede prik. Deze ontwikkeling is heel positief. 
Het geeft weer zicht op – bij elkaar komen –  
De winter lijkt op zijn retour. De eerste warme 
lenteachtige zonnestralen hebben onze innerlijke hormonen geprik-
keld, waardoor energie met nieuwe activiteiten zich weer lossen 
wrikken uit de gesloten cocon van rust en winterslaap. Zo worden er 
weer plannen gemaakt voor de zomeractiviteiten, voor vakanties en 
voor het komend seizoen. Natuurlijk weten we nog niet of alle 
ideeën uitvoerbaar zijn, maar we willen weer op een of andere 
manier starten.  
Het paasfeest is het feest van de verrijzenis. Het geloof van opnieuw 
starten, de hoop op het nieuwe. Niet bij de pakken neer zitten, maar 
uitkijken naar het nieuwe leven. Mogen uw feestdagen, dagen zijn 
van warmte en ontmoeting. Kijkt u ook alvast maar uit naar een 
positieve toekomst, waarin we weer, na gevaccineerd te zijn, 
kunnen lachen. Deze paasnieuwsbrief hoopt een steentje bij te 
dragen aan een nieuwe toekomst. 
 
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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VOOR IEDER 1 
Dé  plek  voor zorg, ondersteuning en advies 

 
Goed nieuws. Tot voor kort moest u bij hulpvragen, die meerdere 
terreinen betroffen, naar verschillende instanties. Dat is verbeterd 
omdat diverse instanties vanaf 1 maart 2021 zijn gaan samenwerken 
in de stichting Voor ieder 1.  Partners binnen deze stichting zijn de 
Jeugd- en Gezinsteam, Kwadraad, MEE, ISD Bollenstreek, welzijn 
stichtingen, Wmo Adviescentrum en de (lokale loketten van) de 
gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. Door de 
krachten te bundelen is er een organisatie voor alle inwoners van de 
regio Bollenstreek die zorg, ondersteuning en advies nodig hebben 
met op korte termijn in elke dorps(kern) een locatie.  
Zoals de naam al zegt is Voor ieder 1 er voor iedereen. Jong en oud 
kunnen er terecht met zorgen over het gedrag van hun kind, 
financiën, woonsituatie of relatie. Ook mensen met psychische 
problemen of eenzaamheid. Er wordt hulp aangeboden op één plek 
en mensen hebben één aanspreekpunt. In deze teams werken 
mensen uit verschillende organisaties met ieder hun eigen des-
kundigheid. Dat zijn naast Welzijn en ISD Bollenstreek, ook Cardea, 
Kwadraad, Mee, Curium, Ipse de Bruggen, ’s Heerenloo, Gemiva en 
Inzowijs.  
Momenteel werkt de gemeente er hard aan om de nieuwe locaties 
in Sassenheim en Voorhout geschikt te maken voor Voor ieder 1. Op 
onder meer de website www.voorieder1.nl wordt u erover 
geïnformeerd wanneer de oude locaties sluiten.  
Team Voorhout: Voor alle vragen over jeugd kunt u naar 
Raadhuisplein 3, Voorhout (gevestigd in bestuurscentrum), tel. 
742140. Tot nadere bericht kunt u voor alle overige vragen nog 
terecht op het gemeentehuis van Sassenheim (14)0252 en 
voorhout@voorhoutieder1.nl. 
Team Sassenheim/Warmond: Voor alle vragen over jeugd kunt u 
naar Jan van Brabantweg 1, 2171 HS Sassenheim (gevestigd in 
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Sassembourg): tel.0252-742120. Tot nadere bericht kunt u voor alle 
overige vragen nog terecht op het gemeentehuis van Sassenheim 
(14)0252 en sassenheimwarmond@voorhoutieder1.nl. 
Wellicht ten overvloede maken wij u er op attent dat vorig jaar is 
opgericht het Meedenkersnetwerk. Zij bieden onafhankelijke client-
ondersteuning. De meedenkers van het Meedenkersnetwerk zijn 
altijd onafhankelijk en zij zijn deskundig op het gebied van het 
vinden en het regelen van de juiste zorg en ondersteuning. Zij 
kunnen ook mee met de inwoner naar een gesprek met een 
hulpverlener of instantie zoals bijvoorbeeld Ieder voor 1. Deze 
meedenkers helpen u graag, helemaal gratis. Twee ouderen-
adviseurs van Seniorenvereniging Teylingen zijn tevens meedenker 
in het Meedenkersnetwerk. Het betreft Huub Cloosterman en Henk 
Brouwer (zie voor telnr. en email p. 19). 
Op de site van het Meedenkersnetwerk kunt u kennis maken met 
alle meedenkers en vind u meer informatie:  
https://www.meedenkersnetwerk.nl. 
 
Vervoersvoorzieningen 
De afgelopen weken is het secretariaat verschillende malen 
benaderd met de vraag: als ik naar het ziekenhuis moet of naar het 
centrum om gevaccineerd te worden tegen Covid19 hoe kan ik dan 
vervoer regelen? Onderstaand staan mogelijkheden om vervoer te 
regelen. 
 
REGIOTAXI  Met de regiotaxi Holland Rijnland reist u gemakkelijk en 
voordelig 24 uur per dag 7 dagen per week binnen het gebied van 
Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Regiotaxi is 
vervoer van deur tot deur voor mensen. Onderweg kunnen ook 
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andere reizigers opgehaald en naar hun bestemming gebracht 
worden. 
 
Kosten: vanaf uw vertrekpunt kunt 5 OV-zones (maximaal) reizen. 
Wilt u verder reizen dan 5 zones dan betaalt u een bedrag per 
kilometer extra. Valt uw reis buiten de grenzen van de Regiotaxi 
Holland Rijnland dan moet u uw terugreis tegelijk met de heenreis 
bestellen. Zowel mensen met als zonder Wmo-indicatie voor 
vervoer, kunnen gebruikmaken van de Regiotaxi Holland Rijnland. 
Zonder Wmo-vervoerspas betaalt u een hoger tarief.  
 
RESERVEREN:U kunt uw rit telefonisch aanvragen op  nummer: 0900 
- 20 22 368. Voor verdere informatie zie ook  http://www.rthr.nl 
 
U kunt bij de gemeente Teylingen een Wmo-vervoerspas krijgen als 
u door een lichamelijke of geestelijke beperking geen gebruik kunt 
maken van het openbaar vervoer. Met een Wmo-vervoerspas 
betaalt u een lager tarief. Deze Wmo-vervoerspas kunt u aanvragen 
bij het lokaal loket, gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan 25, 
Sassenheim, tel. 140252 of met een ISD aanvraagformulier via 
website  https://www.isdbollenstreek.nl/.  
Aanvraagtermijn Wmo-vervoerspas: maximaal 6 weken 
 
VALYS biedt taxivervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking 
voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten de eigen regio. U hebt een 
Valys-pas nodig. Die kunt u bij Valys aanvragen als u bijv. een pasje 
voor de Regiotaxipas heeft. Een Valys aanvraagformulier kunt u via 
website https://www.valys.nl/aanvraagformulier aanvragen.  
 
Uitzonderingen 
• Als het ziekenhuisbezoek door uw ziektekostenverzekering wordt 

vergoed. Dan moet u het vervoer via uw zorgverzekeraar regelen. 
• Als u gebruik maakt van de dagbesteding. De ISD betaalt alleen 

uw vervoer als u een indicatie voor dagbesteding hebt inclusief 
vervoer. 
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AUTOMAATJE IN TEYLINGEN 
In de gemeente Teylingen wordt AutoMaatje 
geregeld door Welzijn Teylingen. Vrijwilligers 
rijden u met hun eigen auto naar leuke uitjes 
als een bezoekje afleggen, naar de kapper of 
gezellig winkelen. 
Ook in deze coronatijd staat Automaatje voor 
u klaar. Er zullen de komende tijd steeds meer mensen een uitnodi-
ging per post ontvangen voor een vaccinatie tegen Covid19. Heeft u 
geen mogelijkheid om de priklocatie zelf te bereiken? Ook dan 
kunnen de Automaatjes van Welzijn Teylingen voor u een uitkomst 
zijn! De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt 
alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer 
aan de vrijwillige chauffeur. Een rollator of rolstoel kan mee als die 
inklapbaar is. 
 
RESERVEREN: Om van deze dienst gebruik te maken kunt u een 
gratis lidmaatschap bij Welzijn Teylingen aanvragen, tel. 0252-
231805. 
 
MEERLANDENFONDS STEUNT ACHT CLUBS IN TEYLINGEN 
Jaarlijks ondersteunt het Meerlandenfonds sportverenigingen, 
evenementen en goede doelen in de regio. Acht clubs hebben eind 
2020 een cheque ontvangen waaronder Seniorenvereniging 
Teylingen een donatie van €500,--.  

Dit bedrag willen wij, “zodra de Covid 19 virus onder de knie is, 
besteden aan een bijeenkomst, in elke kern afzonderlijk, voor een 
speciale groep senioren met de verjaardag in 2021 
van 90-95-100 jaar, en – zo mogelijk – de groep 
ouderen met een huwelijksverjaardag tussen 60 en 
70 jaar.  
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LIEFDE OVERWINT ALLES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De oude healer zei tegen de ziel: 

Het is niet je rug die pijn doet, 
maar de last die je draagt. 

Het zijn niet je ogen die pijn doen, 
maar het onrecht dat je ziet. 

Het is niet je hoofd dat pijn doet, 
maar je gedachten die je pijn doen. 

Het is niet je keel, 
maar dat wat je niet durft vertellen. 

Het is niet je buik, 
maar je ziel die niet kan verteren wat er rond jou gebeurt. 

Het is niet je lever die pijn doet, 
maar de boosheid vanbinnen. 

Het is niet je hart dat pijn doet, 
maar de liefde. 

Het verlangen naar liefde, de liefde die je wil delen, ... 
En het is liefde zelf, 

wat al deze pijn kan genezen. 
Het meest krachtige medicijn!!! 

 
bron: Spiritualiteit 
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KEUKENHOF 
Geachte relatie van Keukenhof, 
Nederland verkeert nog steeds in een 
lock down als gevolg van het corona-
virus. De afgelopen weken hebben wij 
alle voorbereidingen getroffen om 
Keukenhof te kunnen openen. Wij hebben veel overleg gevoerd met 
de verschillende overheidsinstanties omdat we ervan overtuigd zijn 
dat het bloemenpark veilig open kan gaan en dat we daar veel 
bezoekers een plezier mee doen. 
Helaas is ons vandaag gemeld dat Keukenhof geen toestemming 
krijgt om op 20 maart a.s. te openen voor publiek. 
Dit is een enorme teleurstelling voor iedereen die bij Keukenhof 
betrokken is en een jaar lang heeft gewerkt aan de voorbereiding. 
Zodra het mogelijk is om wel open te gaan, zal Keukenhof dat doen. 
Wij zijn er klaar voor om op een verantwoorde en veilige manier 
bezoeke0rs te ontvangen in een prachtig bloeiend lentepark. 
Natuurlijk ziet u Keukenhof de komende periode veel op tv en social 
media. 
We hopen u later dit seizoen te ontmoeten in Keukenhof. 
Met vriendelijke groet, 
Bart Siemerink, Directeur Keukenhof 
 
VACCINATIE UITGELEGD: DE STEFFIE-MODULE 

 
In de Steffie-video wordt het coronavaccin op een 
makkelijke manier uitgelegd. De video is voor iedereen 
die moeite heeft met de uitleg die bijvoorbeeld tijdens 
de persconferentie van de regering wordt gegeven.  
 

Zie website https://corona.steffie.nl/nl/modules/vaccinatie/959/stap-
1.html 
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WOORDZOEKER 2021/3 
 

L 
 

A C H E B E K B B N G O 

H N H E R B E R G E N I O 

A V O N D Z O N V D D R K 

F E C O E O G O N U O E E 

E I O R D M D G A C B T B 

I L L I E S I R A H R U F 

L I A E E C I U B T E E A 

E G D N N I E T R O V P L 

N H E T S T R T U P P E E 

N E M E S A W O R A O T G 

V I E T N A M A P W T E I 

G D L T E T A E Z N S I N 

G O K O S L I R N E N P E 

   
Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, 
blijven er een aantal letters over. Wanneer U deze in de leesrichting 
achter elkaar zet levert dit een gezegde op. Een gezegde waarmee 
het RIVM hoopt te worden gewaardeerd met hun voorspelling over 
de ontwikkelingen van het Coronavirus. 
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AUDIO  
AVONDZON  
BEDUCHT  
BROOD  
CHOCOLADEMELK  
CITAAT  
DOVEN  
ENIGE  
FEILEN  
GRUTTO  
HERBERGEN  
LACHEBEK  
LAFBEK  
NEEDE 
NOODSITUATIE 

OPRUIMEN   
ORIENT  
PAPPA  
PIETEPEUTERIG  
PRAAL  
SAMEN  
STEEN  
STOPVERBOD  
TRANT  
TSAAR  
URBAAN  
VEILIGHEID 
VIETNAM 
WASEMEN  
ZWOEL 

 
De oplossing van puzzel 2021/2 is: BEENMERG  
Stuur de oplossing van deze puzzel uiterlijk 12 april 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. 
 
1e prijs bon van €10,00   2e prijs bon van €7,50   3e prijs bon van €5,00 
 Geschonken door                Geschonken door           Geschonken door  
Keurslager Scholten Vishandel Schuitemaker           Bakker Maanen 
 
Er waren in totaal 21  goede  inzendingen. Na loting is de 1e prijs voor 
dhr. W.W.C. Prins, Schoonzorgseweg 8, de 2e prijs voor  mw. I. de Paus-
Neuteboom, Kagertuinen 102 en de 3e prijs voor mw H.J.M. Mesman 
Kagerweide 13. 
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd.  
 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel. 
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 LIEF EN LEED ER ZIJN VOOR ELKAAR 
Leden die de leeftijd van 90 of 100 jaar bereiken 
en bij een huwelijksjubilea vanaf 50, 60 of 70 
jaar staan we met bloemen op de stoep, wees 
gerust, na overleg. 
Maar dit werk kunnen we niet doen zonder dat 
de leden ons helpen. Dus als u iets weet over 
een ziek lid, een eenzaam lid, een lid die wat te 

vieren heeft, meld het zodat we er aandacht aan kunnen schenken.  
Laten we met al onze leden omzien naar elkaar. 
Graag uw informatie naar het secretariaat 06 1818 4053 of via de 
mail secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. 
 
 
 
         Vrolijk Pasen!  
             ik wens je 
       voor wat komen gaat 
         iets moois voor elk 
         gemaakt op maat! 
 
 
 
UITSLAG SCHRIFTELIJKE REACTIES ALGEMENE VERGADERING  
In onze nieuwsbrief van maart 2021 is ten onrechte vermeld dat alle 
leden akkoord zijn gegaan met de op het stembiljet vermelde vijf 
punten. Een lid heeft namelijk gemeld niet akkoord te gaan met het 
financieel jaarverslag over 2019 daar de balans niet klopt (zie p.38). 
Er zit een verschil van € 25,- tussen het totaal van de activa en de 
passiva. Dat zou niet mogen. In de volgende algemene leden-
vergadering zal de penningmeester hierop een toelichting geven. 
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ZOMERTIJD: KLOK ÉÉN UUR VOORUIT! 
In de nacht van zaterdag 27 op 
zondag 28 maart 2021 wordt 
de klok weer één uur vooruit 
gezet. Het is dan weer zomer-
tijd. Hoe lang doen we dat al, 
de klok verzetten, en waarom 
eigenlijk? Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd de zomer-
tijd door de Duitsers voor het 
eerst echt ingevoerd. 

In 1946 werd de zomertijd afgeschaft. 
In 1977 werden zomer- en wintertijd 
echter opnieuw ingevoerd. Dit 
vanwege de oliecrisis. Door in de 
zomer langer gebruik te maken van het 
zonlicht, zou er energie bespaard 
worden. De zomertijd begint op de 
laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober 
(het begin van de wintertijd). In totaal duurt de zomertijd 31 weken, 
oftewel 217 dagen. Dit jaar begint de zomertijd op 28 maart 2021 en 
eindigt op zondag 31 oktober. 
 
10.000 STAPPEN IN CORONATIJD  
Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn Linker en Rechter en wij 
wandelen, 10.000 wandelstappen per dag. Nou interessant hoor, 
zult u zeggen, dan zijn jullie niet de enige.  Klopt, maar wij wandelen 
al heel lang en veel, dat wil zeggen tot 2014, toen liepen we voor het 
laatst de Nijmeegse vierdaagse en voor het eerst 30 km per dag.  
Tja, de leeftijd ging meespelen hè en helaas de benen ook. Maar wij 
niet, al die jaren geen blaar gehad, daar zijn wij trots op! Wij gingen 
wel door, maar Linker kreeg last van zijn been en toen was het 
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ineens klaar. Het ging niet meer. Gemis hoor, het was altijd zo’n een 
leuke tijd, met de caravan naar de 4-daagse en dan lopen, de dame, 
bij wie wij hoorden, liet er een traantje om.  
Lopen……helaas, toen alleen nog maar korte stukjes. Tot…… het jaar 
2020, dat rare nare jaar van Corona. Er was een lockdown in de 
lente en de dame kreeg de kriebels van het binnen zitten, maar ja 
lopen, Linker had het er niet zo op met dat rare zere been.  
Dus fietste ze, en wij maar rondjes draaien op de pedalen. Ging best 
en wat was het overal een prachtige natuur. Genieten hoor. Broodje 
en drinken mee en wij mochten dan even in het water bungelen.  
 

Maar o jee, dan de 2de lockdown 
een “winterlockdown”, zeg maar.  
Fietsen, beetje koud vond de 
dame. Maar binnen blijven zitten, 
geen optie, vond ze. Zou ze het 
toch weer eens proberen, 
lopen???? Ze kocht lange 
ergonomische (jaja) wandelsokken 
en toen kregen we onze namen. 

Op de ene stond een R, dan heet jij Rechter, zei ze tegen mij, dan 
doe ik de kous niet verkeerd aan. Eh……nou ja, oké, dacht ik. En op 
de ander kous stond een L, dus ja…. u snapt het al…….. En de goede 
oude vertrouwde Meindl 4daagse wandelschoenen werden opge-
poetst. En daar gingen we, onze eerste echte wandelstappen, nou 
dat was geen succes. 
Dame gefrustreerd en wij chagrijnig. Lekkere kousen aan, heerlijke 
schoenen, maar been van Linker had er geen zin in, liet ons steeds 
struikelen, kon de voet niet omhoog krijgen, trammelant.  
Linker werd het zat, wat hij op een nacht tegen zijn been heeft 
gezegd of waarmee hij heeft gedreigd, ik weet het niet, ik lag te ver 
weg en te snurken, maar been gaf de strijd op.  
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En sindsdien wandelen wij weer en daarover wil ik u even vertellen. 
Want weet u wel wat een prachtige parken we hebben om door te 
wandelen. Nee, niet van die aangeharkte parken, maar echte 
natuurparken. Neem de Klinkenbergerplas, wat een bak water om 

omheen te lopen en gezellig, want 
alle honden die er met hun baasjes 
lopen en dat zijn er héél veel, komen 
even aan je snuffelen. Dame vindt dat 
ook gezellig, maakt een praatje met 
de baasjes, netjes op afstand. 
Eigenlijk is ze een beetje jaloers, 

denken we, want ze haalt alle honden aan. Beetje nostalgie voor 
haar, doet haar denken aan haar boxer Bully vroeger en dan zucht ze 
een beetje theatraal. Maar ook in Koudenhoorn lopen we graag 
door, over het bruggetje, langs  de moestuinen, paardenweides, de 
kinderboerderij en het speelbos. Wat een verscheidenheid aan 
natuur, geweldig. 
 
Beetje vervelend is wel, dat dame soms ineens stilstaat, Linker 
moppert dan, want dat abrupte, daar houdt het been niet van. 
Dame gaat dan weer een foto maken en eerlijk is eerlijk, het is ook 
soms zo mooi, met de zon tussen de bomen, een klein vliesje ijs op 
het water, de paddenstoelen, de bonkige luchten, dame klikt wat 
af… Ze zoekt nog naar een mooie regenboog, nog niet gelukt, dus we 
wandelen nog wel even. Soms lopen we door Oostergeest en het 
Bos van Krantz. In het parklandschap wisselen open en gesloten 
gebieden elkaar in goed evenwicht af. Zo mooi hier.  
 
Bijna elke dag lopen we dan zo’n 7 à 8 km en komen dan weer  
voldaan thuis. En wat denkt u dan, dan kijkt dame op haar horloge 
en zegt elke keer weer trots; zo dat waren weer 10.000 of meer 
stappen. Ach, het maakt ons niet uit, wij doen gewoon wat zij wil.  
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We lopen steeds verder weg, dame zegt, de parken kan ik nu wel 
uittekenen, ze vervelen nooit, veranderen telkens met het jaar-
getijde mee en dat is prachtig. Maar toch eens kijken wat er meer te 

zien valt. En zo wandelen wij maar 
door, richting Sassenheim naar Park 
Rusthoff, dan zet Linker een stap en 
dan ik, Rechter. En echt, wij raden het 
u ook aan, je wordt er blij van. Ja 
soms is het door Corona wat te druk, 
maar dan loopt u toch gewoon om 
elkaar heen. En zeg elkaar eens gedag 

of zwaai even. Wij Linker en Rechter zien de gezichten dan 
oplichten. Mensen groot en klein worden er vrolijk van.  
 
En na afloop zitten we lekker op de bank, kousen en schoenen uit, 
even lekker los wiebelen. Dan gaan dames handen aan de slag, er 
wordt  gebreid, ook zo’n Corona bezigheid. Af en toe wordt er 
gemopperd en verdwijnen er hele stukken breiwerk. Maakt ons niet 
uit, alleen als we het koud krijgen, beginnen Linker en ik wat te 
schudden en dan doet dame ons lekker warme pantoffels aan, van 
de scheerwollen laarsjes.. Mmmmmmm.  
 
Zo. U weet nu wie wij zijn, hopelijk was het een aangename 
kennismaking en misschien komen wij u tegen op onze wandel-
wegen. Doen hoor, lekker erop uit en het hoeft helemaal geen uren, 
maar ja, dame wil die 10.000 stappen nu eenmaal, maar een half uur 
per dag is ook prima. Laat alle gedachtes wegwaaien, gewoon 
genieten van deze omgeving zo dichtbij, het is echt de moeite 
waard. Nou, tot  ziens, tot loops, wij gaan even lekker snoezelen in 
de pantoffels, morgen is er weer een dag, gaat de fit bithorloge weer 
om en zegt dame, kom Linker en Rechter, op naar de volgende 
10.000 stappen. 
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De oudjes en hun drie miljoen 
 

Een heel oud echtpaar ging naar bed; 
op ’t kastje twee bakjes met tanden. 

Vol liefde keek de man naar zijn vrouw 
 en streelde haar rimp’lige handen. 

 
Hij zei: “Al meer dan zestig jaar 

zijn we gelukkig meid! 
Geloof je me, wanneer ik zeg, 

ik wil je voor een miljoen niet kwijt?” 
 

“Dat weet ik jongen”, zei zijn vrouw; 
“ook jij bent niet te koop 

 en zelfs nog niet voor twee miljoen, 
dat is een hele hoop!” 

 
Zo lagen ze daar tesaaam 

op ’t randje van hun leven! 
Ze zeiden: “Welterusten hoor!” 

En gaven elkaar een zoen. 
 

Ze fluisterde “Is de deur op slot? 
Want hier ligt voor drie miljoen!!” 
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Contact & Info 
Lidmaatschap  
Het contributie  van Seniorenvereni-
ging Teylingen bedraagt €25,-- per 
persoon per jaar bij automatische 
incasso, bij niet automatische betaling 
betaalt men een opslag van €1,50 
voor notakosten. 
  

Gegevens wijzigen  
Het is belangrijk dat wij beschikken 
over uw juiste persoons- en adres-
gegevens en emailadres voor juiste  
bezorging  van onze informatie (het 
ledenblad KBO-PCOB, Nieuwsbrief, 
attenties, enz.). Geef daarom adres-
wijzigingen berichten van overlijden, 
beëindiging of wijziging van lidmaat-
schap tijdig door aan de ledenadmini-
stratie, tel. 06 1818 4053 of per email:  
Secretariaat@seniorenvereniging- 
Teylingen.nl 
 

Opzegging  
Opzegging van het lidmaatschap 
dient schriftelijk plaats te vinden 
vóór 1 december.  
De opzegging gaat dan in het 
nieuwe kalenderjaar in. Bij opzeg-
ging 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.  
  
Redactie  
Netty Havenaar  
Dick Voerman  
  

Druk  
Drukkerij Duineveld  
  

Oplage  
750 stuks  
  

Redactieadres  
Kagerdreef 186  
HR Sassenheim  
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr 
tussen 11.00  en 13.00 uur)  
  
Privacystatement  
De manier waarop Senioren-
vereniging Teylingen omgaat 
met privacy- en persoons-
gegevens is beschreven in de 
privacystatement van KBO 
Teylingen (zie website http:  
seniorenverenigingteylingen.nl 
bij informatie/nieuwsberichten 
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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: otto@knottnerus.net 
tel: 071-3010635 

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

Dick Voerman     I email: dickvoerman@hetnet.nl)  
tel: 06-4808 5888 

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

 



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


