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BESTUUR SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 
 
Voorzitter:  
Vacature 
 
Secretaris, ledenadministrateur:   
Netty Havenaar, tel.: 06-1818 4053 
email:  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Penningmeester:  
Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
email: penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Voorhout:   
vacature 
 
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 
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VOORWOORD 
 
Beste leden, 
Afgelopen woensdag, 18 mei,  vond – na 2 jaar – weer 
een fysieke algemene ledenvergadering in de 
Theaterzaal van ’t Onderdak plaats. Op de agenda 
stond het jaarverslag 2021 en het huishoudelijk 
reglement. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u 
een verkorte weergave geven van de vergadering. 
Aansluitend aan de vergadering is de film ‘Happy 
Together’ van André Rieu getoond.  
Op 11 mei zijn  37 senioren op stap geweest met de Museumplusbus op 
stap geweest naar het Zeeuws Museum in Middelburg. Voor deze dag-
tocht moeten we ons jaarlijks inschrijven. Deze keer waren we ingeloot 
voor een busreis naar Zeeland met bezoek aan het museum. De gids 
wist veel te vertellen over de geschiedenis van Zeeland van toen en nu. 
Ook kon men genieten van het mooie Zeeuwse landschap. Deze 
dagtocht is vooral voor mensen die anders niet in de mogelijkheid zijn 
een museum te bezoeken. De organisatie en de Bank Giro loterij maakte 
deze reis mogelijk. Het werd een heerlijk verzorgde reis’.  
 
Op vrijdag 27 mei 2022, rond 10.00 uur, zwaaien we de deelnemers aan 
de gezamenlijke vakantieweek naar hotel Gaasterland uit. Wij wensen 
alle deelnemers een hele fijne vakantieweek toe. 
 
Zoals bekend hebben we de twee achtereen volgende jaren geen 
zomeractiviteiten voor u kunnen organiseren. Hopelijk hoort dit tot 
het verleden. De commissie gemeenschappelijke activiteiten heeft 
dan ook een aantal leuke zomeractiviteiten georganiseerd voor 
degenen die in de maand juli/augustus niet op vakantie zijn. Zie 
hiervoor het boekje zomeractiviteiten welke bij deze nieuwsbrief 
wordt bezorgd. Wij hopen dat er iets voor uw gading bij zit.  
 
Netty Havenaar 
secretaris 
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Seniorencoalitie komt met visiedocument ouderenbeleid 
Van KBO-PCOB 
Senioren vormen een onmisbare schakel in de samenleving. Ze leveren 
een grote bijdrage als vrijwilliger, mantelzorg en kinderopvang. Ook 
werken veel ouderen nog langer door na hun pensioengerechtigde 
leeftijd. Het is daarom ook belangrijk dat we blijven investeren om te 
zorgen dat mensen goed en vitaal ouder kunnen worden en zo actief en 
betrokken kunnen blijven. Om dit te benadrukken heeft KBO-PCOB, als 
deelnemer aan de Senioren-coalitie, een visie opgesteld voor de Tweede 
Kamer. In de visie staan de volgende punten die belangrijk zijn voor een 
toekomstbestendig ouderenbeleid: 

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

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

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



Nieuwsbrief : mei 2022, nr. 5   
 

-6-  

alsmede anti-witwas-maatregelen. Ook is er een toezegging van de 
banken om de tarieven voor contant geld tot medio volgend jaar niet te 
verhogen. 
 
Zorgadvies en Bemiddeling van Zorg & Zekerheid 
Moet je naar het ziekenhuis of heb je snel een behandeling nodig?  
Als je verzekerd bent bij Zorg en Zekerheid staat het team Zorgadvies en 
Bemiddeling voor je klaar. Samen kijken we welke mogelijkheden er zijn: 
dichtbij of digitaal waar het kan en verder weg waar het moet. Ook 
wijzen we jou de weg naar zorg, denken we met je mee en geven we 
inzicht in de (on)mogelijkheden van jouw zorgvraag; persoonlijk, 
deskundig en duidelijk.  
 
 
 

 

 

 

 

 
Het aantal mensen dat gebruikmaakt van zorgbemiddeling groeit nog 
steeds, ondanks de lockdowns van vorig jaar. “We bespaarden ruim 
11.000 meer wachtdagen dan in 2020”, zeggen de zorgadviseurs van 
team Zorgadvies en Bemiddeling. “Gelukkig konden we, ondanks de 
afschaling van de zorg, toch ruim 600 mensen bemiddelen.  
 
Corona 
Het tweede coronajaar werkte ook het team Zorgadvies en Bemiddeling 
vaak vanuit huis. “We merken steeds weer hoe dicht we bij onze 
verzekerden staan”, vertellen de zorgadviseurs. “In veel opzichten zijn  
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we eigenlijk allemaal hetzelfde: ook wij hebben geworsteld met 
coronakilo’s, quarantaine en een wachttijd van een jaar op een nieuwe 
knie. Dat zorgt voor extra verbinding.” 
Die persoonlijke band wordt nog verder versterkt als je samen een 
traject ingaat. “We luisteren, ontzorgen: zetten de (on) mogelijkheden 
op een rij, wat de antwoorden zijn op vragen die een verzekerde heeft. 
Omdat wij zelf aan het bed hebben gestaan en de zorgwereld kennen, 
kunnen wij net dat stapje extra zetten.” 
 
Blije mensen 
Dat levert soms mooie verhalen op. Een zieke kraamverzorgende met 
een jaarcontract had met spoed een diagnose nodig. Maar er was door 
corona geen enkel ziekenhuis beschikbaar. “De zorgorganisatie wilde 
deze werknemer graag in vaste dienst nemen, maar had inzicht nodig in 
de snelheid waarmee zij terug aan het werk kon. Zorgprofessionals zijn 
immers schaars. Daarom gingen we in overleg met onze collega’s van 
zorginkoop. En konden we deze kraamverzorgende na lang zoeken 
bemiddelen naar een ZBC in de buurt waar we goede contacten mee 
hebben. Hier werd snel een diagnose gesteld. En het contract is 
veiliggesteld. Een blije verzekerde, een blije zorgorganisatie en blije 
kraamgezinnen.” 
 
In de buurt 
Uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat de 
zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid, net als in 2020, zich actief inzetten 
om mensen de beste zorg te bieden. De NZa riep alle zorgverzekeraars 
in maart op tot regionale samenwerking met zorgprofessionals. “Goed 
nieuws voor Zorg en Zekerheid, want regionale samenwerking zit al 200 
jaar in onze genen”, zeggen de zorgadviseurs in koor. 
De Nederlandse Zorgautoriteit prijst de zorgadviseurs van Zorg en 
Zekerheid ook vanwege de resultaten van de zorgbemiddeling. Net als 
vorig jaar springt de samenwerking tussen de afdelingen zorginkoop en 
zorgbemiddeling eruit.  
Zie verder pag. 9 
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Seniorenvereniging Teylingen 
 

Gemeenschappelijke activiteitencommissie 
 

Mei 2022 
27 vr 10.30 Vertrek vakantiegroep Gaasterland vanaf ’t 

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

 
Agenda Sassenheim 

 
Mei/Juni 2022 
25 wo 14.30 Sluiting Seizoen met 

optreden van Aleida Plat 
Grand Café 
Graaf Jan 

01 wo 14.00-16.00 Quilt bee Zaal 6 
01 wo 14.00 Wandeling Stap Mee  
13 ma 14.00-16.00 Filmmiddag Zaal 5+6 
16 do 14.00-17.00 Open middag Zaal 5+6 
29 wo  KBO-PCOB nr 7/8  
 
 

Agenda Voorhout 
 

Mei/ Juni 2022 
31 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
7 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
9  do 12.00 uur Gezamenlijke lunch Welgelegen 
14 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
21 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
28 di 14.00 uur Seizoensluiting met 

Michel Koenen 
De Verdieping 
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Agenda Warmond 
 

Juni 2022 
02 do 10.00 uur Fietsen  Basisschool 
07 di 14.00 uur Soos Trefpunt 

14 di 10.00 uur Uitgaansdag Gemeente-
haven 

16 do 16.00 uur Fietsen  Basisschool 

 
Van pag. 7 
Dit gebeurt bijvoorbeeld bij ingewikkelde bemiddelingscases, leggen de 
zorgadviseurs uit. “Wij maken goede afspraken met zorgprofessionals in 
de buurt en bieden goede nazorg. Wij weten bijvoorbeeld of er een 
zorginstelling is waar verzekerden sneller terecht kunnen voor hun 
behandeling. Daar komt bij dat wij de zorginstellingen in de buurt goed 
kennen.” 
 
Snelheid 
De zorgadviseurs van Zorg en Zekerheid letten in het contact met 
verzekerden niet op de tijd. “Laatst belde er een verzekerde die echt 
met de handen in het haar zat. Ze zag door de bomen het bos niet meer. 
Gelukkig konden wij in korte tijd zorgen dat alles op een rijtje kwam. Na 
afloop zei ze: “Ik bel jullie expres, omdat jullie de tijd voor me nemen. Bij 
de huisarts, die het al hartstikke druk heeft, lukt dat niet. In een aantal 
gevallen kunnen wij die uitleg prima geven, bijvoorbeeld als het gaat om 
fertiliteit of orthopedie. Maar we hebben natuurlijk geen inzicht in het 
gezondheidsdossier. Dus soms komt het voor dat er toch op een arts 
moet worden gewacht.” 
Snelheid van reageren vindt team Zorgadvies en Bemiddeling wél 
belangrijk. “Omdat wij met vier zorgadviseurs zijn, kan het voorkomen 
dat verzekerden ons niet meteen aan de lijn krijgen. We doen er alles 
aan om binnen één werkdag een reactie te geven. En dat geeft ver-
trouwen.” Na een succesvolle bemiddeling gaat de service nog verder. 
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“Bijna iedere verzekerde wordt na een week teruggebeld. Wij horen 
graag of het allemaal gelukt is en of er nog verdere vragen zijn. Dit tele-
foontje stellen onze verzekerden zeer op prijs stellen. Ook goed om te 
horen: in de praktijk blijkt dat 85% van de verzekerden gebruikmaakt 
van de zorgbemiddeling die wij bieden.  

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

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

 
ACTIVITEITEN AFDELING SASSENHEIM 
Hoewel op 25 mei de sluiting van het seizoen bij Grand Café Graaf Jan 
plaatsvindt is in de maand juni nog gepland een middag quilt-bee en 
een filmmiddag. Ook vindt deze maand voor de eerste keer een open 
middag plaats. De activiteitengroepen aquarellen, bingo, bowlen, 
hobby-groep, leesclub, kaarten/bridgen, quilt-bee laten dan zien hoe 
een dergelijke middag plaatsvindt en wat zij zoal gemaakt hebben. 
 
Filmmiddag op 13 juni 
Deze middag wordt de film Mort sur le Nil 
getoond.  
De Egyptische vakantie van de Belgische 
speurneus Hercule Poirot aan boord van een 
glamoureuze riviercruise verandert al snel in 
een angstaanjagende zoektocht naar een 
moordenaar wanneer de idyllische huwelijks-
reis van een beeldschoon koppel op tragische  
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wijze wordt afgebroken. De film speelt zich af tegen de achtergrond 
van een episch landschap van overweldigende woestijngezichten en 
de majestueuze piramides van Gizeh. Het dramatische verhaal over 
liefde die verkeerd afloopt bevat een kosmopolitische groep van 
onberispelijk geklede reizigers en genoeg verdraaide wendingen om 
het publiek in het ongewisse te laten tot de uiteindelijke, schok! 
Aanvang film: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur). 
Locatie: zaal 5/6 van ’t Onderdak,  
J.P. Gouverneurlaan 40. 
Kosten: een kopje koffie/thee bij binnenkomst is gratis, consumptie 
is voor eigen rekening. 
 
Uitnodiging open middag 
Op donderdagmiddag 16 juni organiseren wij een open middag waar 
we laten zien wat elke activiteitengroep zo’n middag doet en wat ze 
zoal gemaakt hebben. Daarnaast geven we informatie over diverse 
andere activiteiten waaronder dagtochten, vakantieweek. 

Onder het genot van een 
drankje en een snackje kunt 
u geheel vrijblijvend komen 
kijken. En neem gerust een 
vriend of vriendin mee die 
nog geen lid is. Verspreid 
over de middag houden we 
een paar bingospelletje met 
een paar leuke prijsjes. 
 

 
Locatie : zaal 5/6 van ’t Onderdak 
Aanvang : 14.00-17.00  uur  
Kosten: gratis 
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Kruiswoordpuzzel 2022/6 
 

  
 

AMBASSADEUR 
AMERICAN DREAM 
AN EVENING WITH 
BEROEMD 
CONCERT 
COUNTRY ROADS 
COUPLET 
DANSVLOER 

HAVEN 
HITS 
JAZZMUZIEK 
JERRY VAN ROOIJEN 
JODY’S SINGERS 
KLEINDOCHTER 
KRAANMACHINIST 
LAS VEGAS 

RASARTIEST 
RASENTERTAINER 
REPERTOIRE 
SFEERMAKER 
SOUND 
TEMPO 
TOUR 
UITVERKOCHT 

P  E  N  T  H  O  U  S  E  J  U  I  T  V  E  R  K  O  C  H  T  

V  T  E  M P  O  J  R  H  G  O  w O  R  K  A  H  O  L  I  C  

E  L  A  U  R  A  E  E  C  T  E  D  N  S  R  F  U  A  E  L  A  

R  N  V  U  E  T  R  K  O  S  I  E  Y  A  A  N  U  T  V  M I  

O  E  O  D  T  S  R  A  N  I  G  W  E  S  T  G  I  R  E  E  E  

N  L  O  K  H  E  Y  M C  N R  Y  G  R  S  C  E  R  O  R  N  

I  A  R  E  C  I  V  R  E  I  E  E  Y  N  I  I  I  V  I  R  R  

C  Z  S  I  O  T  A  E  R  H  C  R  K  L  I  C  N  O  S  T  E  

A  E  T  Z  D  R  N  E  T  C  O  R  B  R  A  N  T  G  S  A  O  

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

W L  L  M I  S  O  S  D  M P  N  D  O  E  W  K  V  S  R  V  

A  O  L  Z  E  A  O  S  T  N  L  R  O  P  T  R  E  D  E  N  S  

R  V  I  Z  L  R  IJ  A  L  A  E  B  E  R  O  E  M D  L  N  N  

D  A  N  A  K  R  E  N  I  A  T  R  E  T  N  E  S  A  R  T  A  

I  E  G  J  F  A  N  S  M  R  U  E  D  A  S  S  A  B  M  A  D  

D  N  U  O  S  V  I  E  R  K  I  N  D  E  R  E  N  S  T  I  H  
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FANS 
FURORE 
GALA OF THE YEAR 
GENRE 
HARDE WERKER 

LAURA 
OPTREDEN 
ORKEST 
PENTHOUSE 
PUBLICITEIT 

VERONICA AWARD 
VIER KINDEREN 
VOLLE ZALEN 
VOORSTELLING 
WORKAHOLIC 

 
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 de oplossing op. Deze oplossing heeft veel 
te danken aan de grootste muziektempel van Nederland gelegen in 
het Rotterdamse. 
Uitkomst vorige woordzoeker (2022/5) luidde: Diemerbrug 
 
1e prijs bon van €10,00   2e prijs bon van €7,50    3e prijs bon van €5,00       
Bloembinderij De Vos    Bakker Maanen   Vishandel Schuitemaker     
       
Na loting is de 1ste prijs voor Dhr. Henk Brouwer, Kagerdreef 14, 2de 
prijs voor Mw. Ada Hoogeveen, Jan Plezier 30 en de 3de prijs  voor 
Dhr. Hans Hoek, Nic. Damesstraat 23. 
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd.  
 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe 
puzzel. Stuur de oplossing van deze puzzel uiterlijk 15 juni 2022 
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. 
 
P.S. De puzzel is alleen bestemd voor leden die lid zijn van Senioren-
vereniging Teylingen, afd. Sassenheim. 
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Contact & Info 
Ook lid worden?  
Dat kan via website 
https://seniorenverenigingteylingen.
nl/contact/lid-worden/ 
U vindt daar een formulier om in te 
vullen. Kunt u niet e-mailen, bel dan 
met het secretariaat. Zie gegevens 
hiernaast in de colofon. 
 
Lidmaatschap  
Kosten lidmaatschap €25,-- per 
persoon per jaar bij automatische 
incasso, bij niet automatische 
betaling betaalt men een opslag van 
€1,50 voor notakosten. 
  

Gegevens wijzigen  
Voor wijzigingen mail of bellen naar het 
secretariaat secretariaat@senioren- 
verenigingteylingen.nl of tel. 06 1818 
4053 
 

Opzegging  
Opzegging van het lidmaatschap 
dient schriftelijk plaats te vinden 
vóór 1 december 2022. De opzeg-
ging gaat dan in het nieuwe 
kalenderjaar in. Bij opzegging komt 
korting op de zorgverzekering van 
Zorg & Zekerheid of het Zilveren 
Kruis te vervallen.  

Colofon  
De nieuwsbrief is een uitgave van 
Seniorenvereniging Teylingen. 
Deze wordt 10 keer per jaar bij de 
leden bezorgd.  
  
Druk  
4allprints 
  

Oplage  
720 stuks  
  

Secretariaat/redactieadres  
Kagerdreef 186  
2172 HR Sassenheim  
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr 
tussen 11.00 en 13.00 uur)  
De redactie behoudt zich het recht 
voor bijdragen (tekst en beeld) te 
redigeren, in te korten of te 
weigeren. 
  
Privacy statement  
De manier waarop Seniorenvereniging 
Teylingen omgaat met privacy- en 
persoonsgegevens is beschreven in de 
privacy statement van KBO Teylingen. 
Zie website 
https://seniorenverenigingteylingen.
nl bij informatie/nieuwsberichten 
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Ouderen (O)-, Belastingadviseurs(B)-, iPad-(I)/Tabletcoaches (T) 
Lid Meedenkersnetwerk (M), Contactpersoon Regiotaxi (R) 

 
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 
M 

email: henkbrouwer_53@hotmail.com 
tel: 0252-231087 

Huub  Cloosterman O   
B 
M 
R 

email: h.cloosterman@kpnmail.nl 
tel: 0252-221272 

Hans van Dam B email: hansentheavd@casema.nl 
tel: 0252-212313 

Els  de Haas O email: emdehaas@ziggo.nl 
tel: 071-3011618 

Evert Hegnauer B 
T 

email: penningmeester@senioren 
verenigingteylingen.nl 
tel: 06-4284 8205 

Otto Knottnerus B email: otto@knottnerus.net 
tel: 071-3010635 

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

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

 




