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Geachte dames en heren, 
 
Vandaag ontvangt u het jaarprogramma van de drie 
afdelingen van onze seniorenvereniging. Omdat we 
nog midden in de coronacrises zitten moet u er 
rekening mee houden dat dit programma altijd 
gewijzigd kan worden. Daarom is het van belang dat u 
deze en alle komende nieuwsbrieven goed moet 
doorlezen. De opgenomen agenda’s gelden als 
leidraad voor de activiteiten. Doet u mee aan een 
activiteit, houdt u zich dan vooral aan de basisregels 
van het RIVM. Kom ook nooit meer zomaar naar een activiteit maar 
meld u zich ten alle tijden aan bij de desbetreffende activiteiten-
coördinator. Wij hebben al het mogelijke gedaan om weer te kunnen 
starten met de in het jaarboekje genoemde activiteiten en hopen dat u 
daar weer gebruik van wilt maken. Wijzigingen worden ook aangegeven 
in de vernieuwde website en indien nodig ook via de pers. Neem rustig 
de tijd om onze website te verkennen.   
Wij wensen u veel plezier in de komende tijd. 
 
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 : sassenheim.kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983 
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Algemene ledenvergadering 2020 
Zoals bekend vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de  
seniorenvereniging eens per jaar in maart plaats. In deze vergadering 
legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het 
gevoerde beleid en worden jaarverslag, jaarrekening en begroting van 
het opvolgend jaar ter goedkeuring voorgelegd.  
De ALV stond dit jaar gepland op woensdag 16 maart in de Tuinzaal van 
het Oude Tol Partycentre. Deze is geannuleerd als gevolg van de 
coronacrisis. 
Volgens de statuten moet binnen zes maanden na het afsluiten van het 
boekjaar een ALV worden gehouden. Vanwege de coronacrisis heeft de 
overheid een noodwet ingevoerd waarbij deze termijn met 4 maanden 
is verlengd. Het bestuur heeft dan ook een ALV gepland in de Oude Tol 
Partycentre op woensdagmiddag 14 oktober 2020.  Het bestuur houdt 
hierbij rekening met de RIVM-richtlijnen, hetgeen betekend dat er 
totaal 50 leden aan deze vergadering kunnen deelnemen. Mocht er 
geen plaats voor u zijn of u bent verhinderd kunt u bij volmacht uw 
stem laten uitbrengen.  
Sinds maart kunt u de jaarstukken op de website raadplegen, zoals de 
notulen van de algemene ledenvergaderingen 2019, het secretarieel-  
en financieel jaarverslag en de jaarrekening van het verantwoordings-
jaar 2019. Ga hiervoor naar https://seniorenverenigingteylingen.nl/ 
De agenda voor de ALV en een eventuele volmacht voor het uitbrengen 
van uw stem vindt u in onze nieuwsbrief van september.  
Op grond van de RIVM-richtlijnen is aanmelden voor deze bijeenkomst 
verplicht: per email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of 
telefonisch 06 1818 4053. 
 
 Automatische incasso 
De fusie tot Seniorenvereniging Teylingen brengt een aantal 
administratieve gevolgen met zich mee. Zo dienen bankrekeningen 
te worden aangepast. Als gevolg hiervan dienen ook de door de 
leden gegeven machtigingen voor automatische incasso van de 
contributie te worden aangepast. Bij deze nieuwsbrief treft u hiertoe 
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een machtigingsformulier aan met het vriendelijke verzoek deze in 
te vullen en te ondertekenen. U kunt het machtigingsformulier 
zenden naar het secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim of afgeven bij een van de 
leden van de activiteitencommissie van uw afdeling. 
Wij danken u voor uw medewerking. 
 
 Contributie 2021  
Zoals bekend is al enkele jaren de contributie niet 
verhoogd terwijl de afdracht aan de landelijke KBO-
PCOB wel verhoogd is. Deze extra kosten voor de 
vereniging hebben wij op kunnen vangen uit de 
reserves van de afdelingen. De contributieafdracht 
aan de KBO-PCOB bedraagt €16,82. Dat is ruim 65% van de totale 
contributie. Ondanks de verhoogde afdracht blijft voor 2021 de 
contributie gelijk.  
Veel leden hebben voor betaling van de contributie een machtiging 
voor automatische incasso gegeven. De leden die geen machtiging 
hebben gegeven ontvangen eind november de contributienota met 
het vriendelijke verzoek de betaling binnen 14 dagen te verrichten. 
De kosten voor het innen van de contributie zijn in dit geval voor de 
vereniging hoog. Elk jaar blijkt dat sommige leden extra aansporing 
nodig hebben in de vorm van een (of meerdere) herinneringsnota's. 
Het drukken, het bezorgen of verzenden van zowel de nota’s als de 
herinneringsnota’s brengt voor de vereniging veel extra werk en 
vooral extra kosten met zich mee. Dit geldt ook voor de verwerking 
van de betalingen via de bank. Daarom hebben wij besloten om de 
leden, die nog via een nota betalen, € 1,50 administratiekosten in 
rekening te brengen. 
Daarmee komt in 2021 het totale notabedrag voor de leden, die 
geen automatische incasso hebben afgegeven, op € 26,50. 
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Wellicht een goede reden om alsnog over te gaan op automatische 
incasso. Zie het machtigingsformulier op pag. 21. 
 
 Onze nieuwe website is in de lucht! 
Op 3 augustus 2020 is de nieuwe website van Seniorenvereniging 
Teylingen live gegaan. Nu de fusie een feit is vond het bestuur het 
ook belangrijk dat we in plaats van 4 websites ( KBO Teylingen, KBO 
Sassenheim, KBO Voorhout en KBO Warmond) over zouden gaan 
naar één website nl: https://seniorenverenigingteylingen.nl. Hierdoor 
kunnen we op een overzichtelijke manier naar alle leden toe 
dezelfde informatie verstrekken. Er is een agenda voor alle drie de 
afdelingen afzonderlijk, maar ook een algehele agenda, waarop alle 
activiteiten die voor de leden georganiseerd worden staan vermeld. 
Tevens is er een nieuwsbrievenarchief waarin u nog eens kunt 
terugbladeren. Ook de informatie over belangenbehartiging wordt 
duidelijk weergegeven en contact- en aanmeldingsformulieren zijn 
gemakkelijk te vinden. Op de pagina activiteiten vindt u pictogram-
men en als u daar op klikt vind u meer informatie over de 
betreffende activiteit. Ook is het mogelijk hier wat foto’s te 
plaatsen. Kortom, wij zijn trots op onze nieuwe website en hopen 
dat u er met veel plezier gebruik van zult maken.  
Voor Voorhout en Warmond is Wim van Kampen de webmaster 
email webmaster@seniorenverenigingteylingen.nl en voor Sassenheim 
Netty Havenaar email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl.  
 
Themamiddag “Positieve Gezondheid”  

Op donderdag 1 oktober 2020 is er om 14.00 
uur in de Theaterzaal van het Onderdak een 
themamiddag over Positieve Gezondheid. 

De presentatie is in  handen van Nancy Baghdadi (directeur) en Leny 
Noteboom (mantelzorgadviseur) van Welzijn Teylingen.  
Positieve Gezondheid is een nieuw begrip in Nederland. Veel 
mensen vinden dat ze gezond zijn wanneer ze geen lichamelijke 
klachten hebben en niet ziek zijn. Gezondheid is echter meer dan 
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‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht, over meedoen 
in de maatschappij, over zingeving  en over de omgeving waarin je 
leeft. Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat 
iemand wel kan, belangrijk vindt en eventueel wil veranderen. Ook 
mensen met een (chronische) ziekte kunnen zich gezond voelen. Zij 
kunnen zich aanpassen aan de veranderingen in hun leven. U kent 
vast wel iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking die 
zich toch goed voelt. Of een ouder persoon die zich nog prima weet 
te redden, ondanks de gezondheidsproblemen die ouderdom met 
zich mee brengt of kan brengen. Op 1 oktober nemen we u mee in 
deze nieuwe benadering van gezondheid en gaan we samen ver-
kennen wat het voor u kan betekenen. 
Locatie:   Theaterzaal van ‘t Onderdak 
Aanvangstijd: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur).  
Toegang:   gratis. U wordt ontvangen met koffie/thee.  
 
 Criminelen gebruiken spoofing 
Spoofing is een (digitaal) trucje dat 
gebruikt wordt om een andere identiteit 
aan te nemen en daarmee anderen te 
misleiden. Ten tijde van corona wordt dit 
trucje veelvuldig toegepast en veel mensen 
trappen hierin. Het voornaamste doel is om 
slachtoffers veel geld te ontfutselen. Er zijn meerdere varianten van 
spoofing. KBO-PCOB heeft de Digibellijn hierover de laatste 
informatie gegeven, om een antwoord te kunnen geven op eventuele 
vragen van senioren. 
 
E-mailspoofing 
E-mail spoofing is een veelgebruikte techniek waarbij het e-mail-
adres van de afzender vervalst wordt. Het wordt vaak gebruikt bij 
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phishingpogingen of om spamberichten te verspreiden. Er wordt 
een e-mail gestuurd dat niet van de afzender afkomstig is. De mail 
ziet er betrouwbaar uit, omdat het adres gebruikt wordt van 
bijvoorbeeld de bank en alles er precies op lijkt (incl. logo). Weet je 
niet zeker of de mail echt is? Neem dan contact op met de afzender: 
organisatie of bank. Of doe gewoon niets. Niet laten misleiden door 
een telefoonnummer dat in de mail wordt genoemd, maar altijd 
gebruik maken van het nummer van de bank dat bij u bekend is. Als 
u het telefoonnummer uit de mail gebruikt krijgt u hoogstwaar-
schijnlijk een allervriendelijkst persoon aan de lijn die zich voordoet 
als bankmedewerker, maar dat dus niet is. 
 
Websitespoofing 
Websitespoofing komt vaak voor in combinatie met een valse mail. 
Via een link in de email kom je op een website die precies lijkt op de 
‘echte’ website. De website wordt zo goed nagemaakt, dat je het 
verschil niet ziet met de echte. Het zijn vaak kleine details, 
bijvoorbeeld in de URL, een paar letters verschil. Maar zo goed en 
geraffineerd dat iedereen er in kan lopen. Gebruik de link niet, 
negeer de mail. Laat je niet misleiden en neem contact op met de 
bank of organisatie, ook nu weer via het nummer dat bij u bekend is. 
 
WhatsAppspoofing 
Oplichters versturen op dit moment valse berichten via WhatsApp. 
Zij doen zich dan voor als zoon of dochter, die zegt een nieuw 
telefoonnummer te hebben. Meestal wordt in deze berichten 
gevraagd om geld over te maken, of bankpasjes op te sturen. Deze 
vorm van criminaliteit komt ook voor in sms berichten. Wees alert. 
Trap hier niet in! Ook worden er sms’jes en e-mails verstuurd waarin 
gevraagd wordt om je bankpas op te sturen. 
Vertrouw je het niet? Controleer eerst het nieuwe nummer door de 
persoon (bijvoorbeeld dochter of zoon) te bellen of het oude 
nummer te controleren (bij banken). 
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 Regiotaxi Holland Rijnland 
In 2019 waren er veel klachten over de Regiotaxi. Onder andere dat 
de taxi niet op tijd kwam, of helemaal niet kwam.  Dat een groepje  
lichtelijk verstandelijk gehandicapten na een oefenavond meer dan 
een uur moest wachten in de regen tot de taxi kwam. Terwijl dit 
toch een wekelijkse rit was voor deze groep.  
Het bestuur van de Regiotaxi Holland Rijnland heeft medio 2019 een 
onderzoek laten houden onder de gebruikers en daarbij is gebleken, 
dat 95% van alle ritten goed/voldoende werden uitgevoerd. Op tijd, 
veilig en met goed in het Nederlands communicerende chauffeurs. 
Alleen een groep reizigers sprong er uit. Dat waren allen reizigers die  
gebruik maakten van dezelfde  taxionderneming.  Heel veel klachten 
over te laat komen, of helemaal niet komen, verkeerde route  
nemend (de weg niet kennen), slecht Nederlands sprekende 
chauffeurs etc. Na herhaald aandringen heeft het bestuur besloten  
deze onderneming te blijven volgen en zo nodig verdere maatrege-
len te nemen en in het uiterste geval deze onderneming geen ritten 
meer toe te wijzen. Wel is gesproken om opnieuw aan de provincie 
toestemming te vragen om gebruik te mogen maken van de 
busbaan tussen Leimuiden en Alphen aan den rijn, omdat dat veel 
tijdwinst oplevert, zeker in de ochtend- en avondspits.  
Mevrouw Boukje Mulder heeft namens de Klankboordgroep  Regio-
taxi Holland Rijnland  een brief naar de provincie gestuurd.   
 
 Alles wat je moet weten over het erven van schulden 
Als een dierbare komt te overlijden, dan krijg je te maken met een 
nalatenschap. Daar komt soms heel wat bij kijken, want naast de 
spullen erf je wellicht ook schulden. Kun je dan die schulden 
weigeren en de rest wel erven, zoals forum-gebruiker Snijboon zich 
afvraagt? Dat en meer vragen beantwoordt Kassa in dit artikel. Veel 
mensen stellen een testament op waarin staat wie welke spullen  
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erft. Als je geen testament opstelt, dan gaat de 
erfenis automatische naar de directe familie. 
En naast de antieke spullen die je erft, word je 
ook met schulden opgezadeld, zoals leningen 
en een hypotheek. Er zijn dan drie mogelijk-
heden waar je uit kunt kiezen: de erfenis verwerpen, zuiver 
aanvaarden of beneficiair aanvaarden. 
Erfenis verwerpen 
Je bent niet verplicht om een erfenis te aanvaarden. Verwerp je een 
erfenis, dan krijg je niets en ben je ook niet aansprakelijk voor de 
schulden. Via het formulier ‘Verklaring Nalatenschap’ moet je een 
erfenis verwerpen bij de rechtbank in het gebied van de woonplaats 
van de overledene. Daarbij moet je een kopie van je identiteits-
bewijs meesturen en een gewaarmerkt afschrift van de overlijdens-
akte. Zo’n afschrift is aan te vragen bij de gemeente van de 
overledene. In 2020 kost het €130 om een erfenis te verwerpen. Dit 
betaal je aan de rechtbank. Als je hulp hebt gekregen van een 
notaris, betaal je daar natuurlijk ook voor. 
Goed om te weten: als je de erfenis verwerpt en toch dierbare 
spullen uit het huis van de overledene meeneemt, loop je het risico 
dat dit wordt gezien als een zuivere aanvaarding. In dat geval ben je 
aansprakelijk voor álle schulden. Als je eenmaal een erfenis 
verwerpt, dan kun je dit niet meer terugdraaien. 
Erfenis geweigerd; wat nu? 
Als je een erfenis verworpen hebt, is de eerstvolgende erfgenaam  
verantwoordelijk voor de erfenis. De hiërarchie is onder te verdelen 
in vijf groepen: 
• Echtgenoot/geregistreerd partner, kinderen 
• Ouders, broers en zussen 
• Grootouders 
• Overgrootouders 
• De Nederlandse Staat 
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Als jij een erfenis verwerpt, krijgen de kinderen de erfenis en dus de 
schulden van de overledene. Maar als de kinderen dit niet willen, 
kunnen zij het eveneens verwerpen. Meerderjarige kinderen mogen 
dit zelf doen. Voor minderjarige kinderen geldt dat het ouderlijk 
gezag van het kind de erfenis mag verwerpen. Daarvoor heb je wel 
toestemming nodig van de kantonrechter. Toestemming vraag je via 
het formulier ‘Verzoek machtiging verwerping’. Binnen een aantal 
weken krijg je de beslissing van de kantonrechter. Als die toestem-
ming heeft gegeven, dan moet je – net zoals bij jezelf – het formulier 
‘Verklaring nalatenschap’ opsturen naar de rechtbank. 
Als je geen toestemming hebt gekregen om namens je minderjarige 
kind de erfenis te verwerpen, dan accepteert je kind de erfenis 
automatisch beneficiair. Je kind erft dan alleen de erfenis als het 
positief is. Wanneer niemand van de erfgenamen de nalatenschap 
accepteert, dan gaat de erfenis naar de Nederlandse Staat. 
Zuiver aanvaarden van erfenis met schulden 
Het zuiver aanvaarden van een erfenis betekent dat je als 
erfgename alle spullen én schulden krijgt van de overledene. Je kan 
een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de rechtbank, 
maar dit is niet verplicht. We stipten het al even aan: als je spullen 
uit het huis meeneemt van de overledene, kan dit gezien worden als 
een zuivere aanvaarding. Dit geldt ook wanneer je spullen verkoopt 
of als je openstaande rekeningen betaalt van de overledene. 
Bij deze vorm van aanvaarden ben je aansprakelijk voor alle 
schulden, ook als dat betekent dat de schulden bij elkaar meer zijn 
dan de waarde van de bezittingen. Je moet dan vervolgens met je 
eigen vermogen de overgebleven schulden terugbetalen. 
Beneficiair aanvaarden 
Als je kiest voor beneficiair aanvaarden, dan krijg je alleen de 
bezittingen als het om een positieve nalatenschap gaat. Je kunt dus 
 
Lees verder pagina 14. 
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       Seniorenvereniging Teylingen 
 

September 2020 
17 Do 10.00-12.00 DiGiD Bibliotheek 

Sassenheim 
22 di 09.30-12.00 Vergadering Bestuur Zaal 5+6 
23 wo  Nieuwsbrief en KBO-PCOB nr 

10 
 

25 vr 09.45 Regionaal klaverjassen in  
Puyckendam 

Noordwijker
hout 

 
Agenda Sassenheim 

 
September 2020 
01 di 09.00 Eucharistieviering Pancratius 
03 do 13.30-17.00 Bridgen Zaal 5+6 
07 ma 14.30-16.30 Bowlen De Oude Tol 
07 ma 14.00-16.00 Hobbygroep Zaal 6 
09 wo 14.30-17.00 Opening seizoen De Oude Tol 
10 do 13.30-17.00 Klaverjassen Zaal 5+6 
14 ma 14.30-16.30 Filmmiddag Theaterzaal 
17 do 13.30-17.00 Bridgen Zaal 5+6 
21 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
24 do 14.30-16.30 Bloemschikken Theaterzaal 
24 do 13.30-17.00 Klaverjassen Zaal 5+6 
29 di 14.30-16.00 Leesclub Zaal 6 
 

Agenda Voorhout 
 

September 2020 
01 di 14.00 klaverjassen De Verdieping 
02 wo 14.00 sjoelen De Verdieping 
08 di 11.00-12.30 

14.00-15.30 
Seniorendag Oranjevereniging Cheers 
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09 wo 14.00  sjoelen De Verdieping 
15 di 9.30  schilderen en tekenen De Verdieping 
15 di 13.30-17.00 klaverjassen De Verdieping 
16 wo 14.00 sjoelen De Verdieping 
22 di 14.00 klaverjassen De Verdieping 
23 wo 14.00  sjoelen De Verdieping 
29 di 09.30  schilderen tekenen De Verdieping 
29 di 14.00 klaverjassen De Verdieping 
30 wo 14.00 sjoelen De Verdieping 

 
Agenda Warmond 

 
September 2020 
01 di 14.00 Soos Trefpunt 
02 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
03 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
04 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
08 di 14.00 openingsbijeenkomst Trefpunt 
10 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
11 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
17 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
18 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
23 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
24 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
30 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
01 di 14.00 Soos Trefpunt 
02 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
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Vervolg van pag, 11 
 geen schulden erven. De vorderingen van schuldeisers worden eerst 
voldaan en als er daarna iets overblijft, dan wordt dat vervolgens 
verdeeld onder de erfgenamen. De rechtbank kan een zogeheten 
vereffenaar benoemen. Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de 
afwikkeling van een nalatenschap. Als er geen vereffenaar is be-
noemd, dan zijn alle erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor 
de afwikkeling. 
Heb je de erfenis beneficiair aanvaard? Dan moet je naar de 
rechtbank om een verklaring af te leggen. Dit kan zowel schriftelijk 
als in persoon. Je moet dit wel binnen drie maanden doen. 
 
Wat te doen met een hypotheek? 
Als je een erfenis accepteert, dan ben je ook verantwoordelijk voor 
de hypotheek. Een hypotheek wordt in dit geval gezien als schuld. 
Als er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek is verbon-
den, kan daarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijke afgelost 
worden. Als je niet zeker weet of de verkoopopbrengst van het huis 
hoger is dan de hypotheek, dan kun je de erfenis beneficiair 
aanvaarden. Je weet dan zeker dat je niet je eigen vermogen hoeft  
aan te spreken als er meer schulden zijn dan bezittingen. 
 
Erfbelasting 
Over het erven van bezittingen van een overledene moet je in 
sommige gevallen erfbelasting betalen. De hoogte van de erfbelas-
ting hangt af wat je relatie is met de overledene en het bedrag dat je 
erft. De vrijstellingen van 2020 kun je op deze pagina van de 
Belastingdienst lezen. Er zijn soms situaties waarin je minder of geen 
erfbelasting hoeft te betalen. Die staan hier overzichtelijk op een rij. 
 
Zie voor verdere informatie website:  
https://www.bnnvara.nl/kassa/artikelen/alles-wat-je-moet-weten-over-
het-erven-van-schulden?utm_source=20200717-
kassa&utm_medium=email&utm_campaign=Kassa&utm_content=Kassa 
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Activiteiten Sassenheim 
Na een onderbreking van enkele maanden ten gevolge 
van het coronavirus starten we in september weer 
met onze activiteiten. In het Activiteitenprogramma 
2020-2021 van Seniorenvereniging Teylingen is het 
totale activiteitenprogramma van de vereniging be-
schreven. Deze wordt u gelijktijdig met deze nieuws-
brief bezorgd. In deze nieuwsbrief treft u allereerst aan zaken in het 
kader van de belangbehartiging, daarna de totale agenda van de 
vereniging en vervolgens de activiteiten van de afdeling. 
 
Zoals bekend is het weer toegestaan met grotere groepen samen te 
komen, echter wel rekening houdend met de 1,5 meter afstand 
tussen personen en andere inmiddels bekende RIVM-richtlijnen. Zo 
hebben we op basis van de 1,5 meter afstand het maximaal aantal 
te plaatsen personen in de door ons gebruikte ruimten berekend. 
Voor enkele activiteiten is het noodzakelijk naar een andere ruimte 
of locatie uit te wijken.    
Aanmelden:  
Ook dienen we onze werkwijze aan te passen. Zo zullen we u vragen 
om u rechtstreeks aan te melden bij het secretariaat van Senioren-
vereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim  via het 
aanmeldingsformulier op pag. 20 of telefonisch 06 1818 4053 of via 
de mail secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl.  
Voor het bridgen dient u zich aan te melden bij Ank Ruijgrok, tel. 
0252-214105 / 06-33912492 en voor het klaverjassen bij Jos 
Jonkman, tel. 0252-216168. 
Aanmelden betekent niet automatisch dat er plaats zal zijn, want vol 
= vol bij te veel aanmeldingen. Meldt u daarom zo snel mogelijk. U 
krijgt persoonlijk bericht of u wel of niet kunt deelnemen. 
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Laat dat u niet weerhouden om u nog niet ergens voor aan te 
melden want we willen graag weer iets voor u organiseren en we 
doen er echt alles aan om alles zo veilig en goed mogelijk te laten 
verlopen. Maar het vraagt ook de welwillende medewerking van alle 
betrokken partijen, dus ook van u….! 

 
OPENING SEIZOEN 2020-2021 

op woensdag 9 september 2020 
Dit jaar vindt de officiële opening van het seizoen 2020-2021 plaats 
in de Tuinkamer van de Oude Tol Partycentre. Deze middag belooft 
weer een gezellige middag te worden. Paul van Riet, bestuurslid en 
redacteur van beatlesfanclub komt een 
lezing geven over het “Het Liverpool van The 
Beatles”. 
Het naoorlogse Liverpool vormde de baker-
mat van, volgens velen, de meest invloedrijke popgroep uit de 
geschiedenis: The Beatles. In deze lezing, gelardeerd met foto’s, 
muziek en video’s, wordt de ontstaansgeschiedenis van deze band 
geschetst. Van tieners die het gewoon leuk vonden om op een gitaar 
te spelen tot aan hun doorbraak als wereldsterren. Over hun teleur-
stellingen en persoonlijke tragedies en hoe toeval en doorzettings-
vermogen hun toekomst bepaalden. Dat alles gezien in het perspec-
tief van een zwaar gehavende stad die langzaamaan opkrabbelde 
van de Tweede Wereldoorlog. 
U kunt zich voor deze middag opgeven door het aanmeldstrookje op 
pag. 20 vóór 1 september 2020  in te leveren bij het secretariaat van 
Seniorenvereniging Teylingen. 
Aanvangstijd 14.30 uur (zaal open 14.00 uur).  
U wordt ontvangen met koffie/thee.  
De kosten voor deze middag zijn voor leden €5,-- Dit is inclusief 
consumptie en een lekker hapje. 
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Filmmiddag 
Op maandagmiddag 14 september 2020  wordt 
de film Sandition getoond. Door een grillig toeval 
belandt Charlotte Heywood in Sanditon, een 
badplaats die voelbaar aan de vooravond van 
grote veranderingen staat. Charlotte is een pittige, 
eigenzinnige jonge vrouw die alles wil beleven wat 
het stadje te bieden heeft. Maar al snel ontdekt ze dat de 
ambitieuze inwoners vol sluwe streken zitten en er allerlei geheimen 
op na houden. Op een dag laat de tactloze Charlotte zich iets te 
openhartig uit over de familie van ondernemer Tom Parker. Dat leidt 
tot een heftige aanvaring met diens knappe maar onbesuisde broer 
Sidney. Liefdesrivalen en onverwachte gevaren maken de moeizame 
relatie tussen Charlotte en Sidney steeds ingewikkelder. Zullen ze er 
desondanks in slagen elkaars minder prettige kanten te accepteren 
en onder ogen te zien hoe aantrekkelijk ze elkaar vinden? 
Toegang en koffie/thee bij binnenkomst is gratis. 
Aanvang:  om 14.30 uur (zaal 14.00 uur open) 
Locatie:     Theaterzaal van ‘t Onderdak  
Toegang: toegang en koffie of thee bij binnenkomst is gratis. 
Consumptie voor eigen rekening. 
 
 Bezorging nieuwsbrief en ledenblad KBO-PCOB 

Jo Rewijk, contactpersoon rayon 3, en Joke 
Koppers, contactpersoon  rayon 4, hebben te 
kennen gegeven om gezondheidsreden te stoppen 
met de verspreiding van de nieuwsbrieven en de 
ledenbladen KBO-PCOB. Beide personen hebben 
jarenlang de verspreiding van nieuwsbrieven in 
hun rayon verzorgd. Wij danken hen voor hun 

inzet. 
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Aan hen is als dank een boeket bloemen bezorgd.  
De bezorging van de nieuwsbrieven in rayon 3 wordt door Rini de 
Kleijn, tel. 214595 overgenomen.  
Voor rayon 4 is nog niet een nieuwe contactpersoon gevonden. De 
werkzaamheden omvatten o.a. 10 x per jaar de bezorging van de 
nieuwsbrieven en het ledenblad KBO-PCOB. 
Iets voor u? Neem contact op met de coördinator contactpersonen, 
Jos Jonkman, tel. 0252-216168. 
 
 

N AJAARSDINER 2020 
Op woensdagmiddag 7 OKTOBER 2020 is ons 
voorjaarsdiner in de Tuinkamer van “De Oude 
Tol Partycentre”. 

Het menu bestaat uit het voorgerecht, het 
hoofdgerecht met een consumptie, een 
nagerecht en een kopje koffie na. Overige 
drankjes dient u zelf te betalen. 
Wij verzoeken u om uw eventuele 
dieetwensen bij uw aanmelding op te geven, 

zodat wij dit tijdig kunnen afstemmen met “de Oude Tol 
Partycentre”.  
 

In verband met het coronavirus dient u zich voor 1 oktober a.s. 
aan te melden bij het secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim.  
U ontvangt telefonisch een bevestiging of u bent ingeschreven. 
Aanmelding en betaling vooraf verplicht. Zie bankrekening-
nummer  in het kader op pagina 3. 
 
Locatie: de Oude Tol Partycentre, Hoofdstraat 147 
Aanvang: 15.30 uur, zaal open 15.00 uur 
Kosten: deelname €18,--  
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Aanmeldingsformulier activiteiten seizoen 2020-2021 
 
Naam + voorletters: ………………………………………….................... m / v 
 
Naam + voorletters: ………………………………………….................... m / v 
 

Adres + huisnummer: …………………………………………………………………… 
 
Telefoon   ………………..……………….    Mobielnr……………….…………….…  
 
Email:                                                    Ik heb een dieet: 
 

О Opening seizoen 9 september 2020 in de Oude Tol 
Kosten €5 leden 

О Filmmiddag 14 september, Theaterzaal van ‘t Onderdak 

О Najaarsdiner op 9 oktober 2020 
Kosten €18,-- 

О Algemene Ledenvergadering op 14 oktober 2020 in De Oude 
Tol Parycentre 

О Bloemschikken In ‘t Onderdak € 65,-- 

О Bowlen De Oude Tol € 55,-- 

О Hobbyclub In ‘t Onderdak € 20,-- 

О Leesclub In ’t Onderdak € 20,-- 

О Tekenen en aquarelleren, najaar In ‘t Onderdak € 40,-- 

О Tekenen en aquarelleren, voorjaar In ‘t Onderdak € 40,-- 

 
Aanmeldformulier zenden naar het secretariaat van Senioren-
vereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim. 
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Moment van geluk 

 
Leer ieder moment van geluk 

bewust te beleven. 
Heb het nooit te druk, 

om liefde te krijgen of te geven. 
Een simpel woord, een handgebaar, 

een moment van warmte. 
Ze zijn zo kostbaar 

in dit leven zonder kalmte. 
Elke seconde zonder zorgen, 

die je al hebt gehad, 
al was het vandaag of komt het morgen, 

neemt niemand je ooit weer af. 
Hou die momenten vast, 
zorg dat je ervan geniet, 

want met de liefde als last 
ontwijk je veel verdriet. 
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DOORLOPENDE MACHTIGING                          SEPA 
 
Incassant: Seniorenvereniging Teylingen    ID :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 jaarcontri-
butie 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) 
 
Handtekening lid 1:     Handtekening lid 2: 
 
 
Aanmeldingsformulier zenden naar secretariaat Seniorenvereniging 
Teylingen, afd. Sassenheim, , Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim. 
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Hoe houden we het coronavirus  
Buiten de deur? 

We moeten het coronavirus maximaal blijven controleren. 
Per 19 augustus gelden aanvullende maatregelen 

 

Bezoek Thuis 
Thuis mag je maximaal 6 
personen (exclusief kinderen 
t/m 12 jaar) ontvangen. Dit 
geldt binnen op het balcon en 
in de tuin. 
Houd altijd 1,5 meter afstand 
van elkaar. 

Thuisquarantaine  
Kom je terug uit een 
gebied met een oranje 

reisadvies vanwege corona dan 
ga je 10 dagen thuis in 
quarantaine. 

 
Basisregels voor iedereen 

Heb je klachten 
Blijf thuis 

 
Laat je testen 

 

 
Werk zoveel 
mogelijk thuis 

 

 
 

Houd 1,5 meter 
afstand binnen 
en buiten 

 
Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle 
huisgenoten thuis 
blijven 

 

 
Vermijd te drukke 
plekken 

 

 
Was vaak je 
handen 

 
Alleen samen krijgen we 
Corona onder controle 
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Ouderen (O)- en/of Belastingadviseurs (B) 
Bert  van den     Nouwland  O+B email  bvandennouwland@ziggo.nl 

tel. 0252-864572 
coördinator     belastinginvullers 

Martin  Bergman B email: mbergm@ziggo.nl 
tel. 0252- 214942 

Henk Brouwer O+B email:henkbrouwer_53@hotmail.com 
tel. 0252-231087 

Huub Cloosterman O+B email: h.cloosterman@planet.nl 
tel. 0252-221272 

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

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

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

Otto Knottnerus  email: ottoknottnerus@cs.com 
tel. 071-3010635 

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

Dick Voerman     O voorzitter@zeniorenvereniging 
teylingen.nl 
tel.: 06-4808 5888 

Joke Vos  O joke.d.vos@ziggo.nl 
tel. 0252-213627 
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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


