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Geachte dames en heren, 
 
We hopen dat u met plezier terug kunt kijken op 
de afgelopen feestdagen. De horecazaken in 
Sassenheim en de Oranjevereniging hebben bij 
een aantal van onze leden een kerstpakket 
bezorgd. Dat was een leuke verrassing. 
De eerste vaccinatieprikken zijn gezet. Het begin 
van een nieuwe toekomst. Nu maar hopen dat 
de ouderen zo snel mogelijk geprikt mogen 
worden. Ook al zal het nog wel enige tijd duren voordat we weer 
samen mogen komen. De weg is nog lang, maar over een paar 
maanden zal er vast al meer versoepeld zijn. Nog even volhouden dus. 
Zodra er weer iets mogelijk is, laten we dat direct weten via onze 
nieuwsbrieven, de website en het weekblad. Doordat we nog niet 
samen kunnen komen, zullen we de algemene ledenvergadering van 
2020 schriftelijk afhandelen. De jaarstukken over 2019 moeten juridisch 
afgehandeld  worden. Zie de informatie elders in dit blad. U wordt in de 
volgende nieuwsbrief geïnformeerd over welke stappen we gaan 
nemen om de ALV van 2021 te kunnen organiseren. Tijdens die ver-
gadering zal het bestuur de jaarstukken over 2020 met u behandelen. 
In deze vervelende tijd blijven mensen toch behoefte te hebben aan 
contact. Bel elkaar eens wat vaker. Wilt u beeldbellen en komt u er niet 
uit, neem dan contact op met één van de iPad/Tabletcoaches (zie voor 
telefoonnummers pag 15). 
Blijf naar elkaar omkijken. 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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Beste leden, 
  
Helaas kon door de verscherpte coronamaatregelen ook de uitgestelde 
Algemene Ledenvergadering in de Oude Tol Partycentre op 14 oktober 
2020 geen doorgang vinden. Ook de komende maanden zal dat niet 
mogelijk zijn. Omdat wij toch aan onze wettelijke verplichting tot het 
jaarlijks houden van Algemene Ledenvergadering moeten voldoen, 
zouden wij u willen vragen om schriftelijk te reageren op de 
agendapunten van de Algemene Ledenvergadering door het invullen 
van het stemformulier op pag. 14. De jaarstukken vindt u op onze 
website https://seniorenverenigingteylingen.nl/bestuur/jaarverslagen/.  
 
Ook is het mogelijk deze jaarstukken op te vragen bij het secretariaat. 
Beleefd doch dringend vragen wij u, uiterlijk 15 februari 2021, schrifte-
lijk of per mail te reageren op de volgende punten, die vermeld staan 
op het stemformulier. 
1. Gaat u wel / niet akkoord  met de vaststelling van de verslagen van 

de in 2019 gehouden Algemene Vergaderingen. 
2. Gaat u wel / niet akkoord  met het secretarieel jaarverslag 2019. 
3. Gaat u wel / niet akkoord  met het financieel jaarverslag 2019. 
4. Verleent het bestuur decharge over het gevoerde beleid in 2019. 
5. Gaat u wel/niet akkoord met de begroting 2020. 
 
Als u schriftelijk wilt stemmen, dan vindt u op pag. 14 een stemformu-
lier. Dit formulier kunt u uitknippen en na invulling zenden naar het 
secretariaat of bezorgen bij een van de aangegeven adressen. Vergeet 
niet uw naam en adres te vermelden en te ondertekenen.  
Als u via de e-mail wilt stemmen, dan moet u een e-mail sturen aan 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl waarin u aangeeft met 
welke punten u wel akkoord bent en met welke punten u niet akkoord 
bent (als voorbeeld: wel akkoord met de punten 1,2,3,4,5).  
 

U DOET TOCH OOK MEE!!!! 
 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
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Belastingaangifte 2020 
De aangifte 2020 moet vóór 1 mei 2021 worden inge-
diend bij de belastingdienst. Evenals vorig jaar zullen 
onze belastinginvullers weer voor u klaar staan om u 
terzijde te staan bij het invullen van uw aangifte. Ook 
zal, indien van toepassing, de huur- en zorgtoeslag bekeken worden. 
De leden die in voorgaande jaren al gebruik maakten van deze service, 
worden tijdig door hun “belastinghulp” benaderd voor een afspraak. 
Leden die voor het eerst van deze service gebruik willen maken en er 
voor in aanmerking komen, kunnen zich melden bij de coördinator 
belastingservice, Bert van den Nouwland, tel. : 0252-864572. 
Voor de belastinghulp bestaat een strikte geheimhoudingsplicht. De 
gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Het zou fijn zijn als u uw 
gegevens die nodig zijn voor de aangifte, klaar hebt liggen, zoals: 
-   Jaaropgave SVB 2020, pensioenfondsen en lijfrente 2020. 
-   Eigen woning, de WOZ beschikking van de Gemeente,  
    peildatum 01-01-2020. 
-  Bankgegevens omtrent spaar- en hypotheekrentes. 

 
******  

Contributie-afdracht 
Er is bij het secretariaat een vraag binnengekomen ‘waarom de 
contributie voor dit jaar betaald moet worden terwijl er geen activitei-
ten worden georganiseerd’.  
Zoals bekend is moet een deel van de contributie, zijnde €17,56, afge-
dragen worden aan de KBO-PCOB en KBO Zuid-Holland. Deze kosten 
worden door de KBO-PCOB gebruikt voor de belangenbehartiging op 
provinciaal/landelijk niveau en het verzorgen van onder andere de 
opleiding en jaarlijkse bijscholing van de belastinginvullers en ouderen-
adviseurs. Daarnaast geven zij 10 keer per jaar het ledenmagazine KBO-
PCOB uit, die na het drukken verspreid moet worden over de provincie 
en de gemeenten.  
Wat van de contributie voor ons overblijft (zijnde €7,44) is bestemd 
voor het drukken van onze nieuwsbrief (10x per jaar), de brochure 
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zomeractiviteiten, het bijhouden van de leden- en financiële 
administratie, de plaatselijke belangenbehartiging, alsmede de huur 
van alle door ons gebruikte ruimten in het Onderdak in Sassenheim, het 
Trefpunt in Warmond en de Verdieping in Voorhout. Er moeten 
namelijk afspraken gemaakt worden zodat we verzekerd zijn dat onze 
geplande activiteiten te allen tijde doorgang kunnen vinden.  
Om de activiteiten te organiseren wordt in de deelnamekosten altijd 
een component voor deze kosten opgenomen. Vorig jaar hebben we 
alle deelnamekosten terugbetaald terwijl wij voor de organisatie hier-
van hebben moeten betalen. We hebben dan ook een beroep op onze 
reserves moeten doen. 
Al deze taken worden gedaan met een grote groep enthousiaste vrij-
willigers. Zij zetten zich belangeloos voor de vereniging in.  
Contributie 2021 
Vele leden hebben ons wederom gemachtigd om de contributie via 
automatisch incasso te innen. Waarvoor hartelijk dank. De reden voor 
de nieuwe machtiging was dat de fusie een nieuwe inschrijving in de 
Kamer van Koophandel en een nieuwe bankrekening vereiste met als 
gevolg dat het juridisch noodzakelijk was aan de leden een nieuw 
machtigingsformulier te vragen. 
Zoals bekend hebben wij op 1 januari een gedeelte van de contributie, 
zijnde €17,56 per lid, aan KBO-PCOB en KBO-Zuid Holland moeten 
betalen. Van de leden die geen machtiging hebben gegeven, hebben de 
meeste gehoor gegeven aan tijdige betaling. Voor degenen die nog niet 
betaald hebben, hebben wij deze afdracht, zijnde €17,56, moeten 
voorschieten. Wij hebben voor deze leden een herinneringsnota bij 
deze nieuwsbrief gevoegd met het vriendelijke verzoek deze per 
omgaande te betalen.  
Oma in gesprek met haar kleinkinderen 
Het gevreesde gesprek tussen een oma en haar kleinkinderen later!  
En jongens, gaan jullie nog iets leuks doen dit weekend?  
Jan (20): Ik ga dit weekend online daten.  
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Piet (18): Nou ik niet hoor! Ik wil nog niet trouwen en 
chatten kan ik ook wel met mijn vrienden. Dat ga ik dan 
vanavond ook doen, online chatten. Met een biertje erbij 
natuurlijk, want dat mag ik nu eindelijk hebben.  
Truus (16): Ik ga dansen en dan het filmpje op Tik Tok 
zetten.  
Oma: Goh, toen ik jong was gingen we met zijn allen op stap, dan 
kon je al die dingen tegelijk doen. Op stap oma? Hoe ging dat dan? 
Nou, dan ging je naar een bar of dancing met je vrienden om een 
biertje te drinken en/of te dansen en als je geluk had, dan kwam je 
iemand tegen die je leuk vond.  
Truus: Dansen? Binnen? Maar kon je elkaar dan wel verstaan met de 
muziek aan?  
Oma: Nou dat was wel eens moeilijk, je moest dan heel dicht bij 
elkaar staan en soms moest je zelfs schreeuwen om elkaar te 
verstaan.  
Schreeuwen oma? Mocht dat zomaar? En hoefde je dan geen 1,5 
meter afstand te houden?  
Oma: Nee dat hoefde toen nog niet. We stonden, zaten, zongen en 
dansten heel dicht bij elkaar.  
Truus: Zingen? Met zijn allen? Mocht dat ook?  
Oma: Jazeker! Er werden toen zelfs hele festivals gehouden waar 
duizenden mensen samen kwamen om te zingen en dansen.  
Truus: Werd dan niet iedereen ziek?  
Oma: Och, iedereen was wel eens verkouden, maar dan ging je 
gewoon werken.  
Jan: Aan het werk, terwijl je verkouden was???  
Oma: Ja hoor, alleen de aanstellers bleven thuis. Er 
werd toen ook gewoon nog gezoend.  
Truus: Gezoend??? Oef!! Met mensen van buiten je 
eigen huishouden oma?  
Oma: Ja hoor, dat deden mensen vroeger als ze 
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gingen daten. Het was zelfs zo dat mensen elkaar vaak begroetten 
met drie kussen op de wangen. Zo feliciteerde je mensen ook, met 
een hand en drie zoenen. Met Oud en Nieuw gaven veel mensen 
zelfs iederéén een hand en drie zoenen.  

Truus: Jakkes, wat 
smerig! Had iedereen 
dan wel alcohol bij 
zich om zijn/haar 
handen te 
desinfecteren?  
Oma: Ja, we hadden 
met Oud en Nieuw 

meestal wel alcohol bij ons, maar dat smeerden we niet op onze 
handen hoor, dat dronken we lekker op!  
Piet: Er was toen toch ook nog overal vuurwerk oma?  
Oma: Ja dat klopt! Iedereen mocht dat gewoon nog afsteken en je 
had op sommige plekken vuurtjes en feesten.  
Jan: Ging iedereen dan naar die feesten?  
Oma: Nou, niet iedereen natuurlijk, sommige mensen stonden 
gewoon in groepjes op straat.  
Jan: In groepjes? Meer dan drie mensen?  
Oma: Ja hoor, dat mocht toen gewoon. Als het koud werd, mocht je 
zelfs met z’n allen naar binnen gaan.  
Jan: Echt? Met z’n allen in één huis? Kwam dan de politie niet?  
Oma: Nee joh, dat was toen heel normaal. Zo lang de buren er maar 
geen last van hadden.  
Truus: Vertel nog eens iets meer oma, wat er vroeger was en nu niet 
meer.  
Oma: Toen ik klein was, hadden we Sinterklaas en Zwarte Piet. 
Truus: Wat was dat voor feest dan?  
Oma: Dat was een feest waarbij kinderen chocola, pepernoten en 
cadeautjes kregen. Er is toen nog een heel gedoe om geweest omdat 
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sommige mensen vonden dat Zwarte Piet racistisch was en andere 
mensen wilden Zwarte Piet houden omdat ze vonden dat het bij de 
Nederlandsche cultuur hoorde. Enorme rellen zijn er om geweest!  
Truus: Hoe is dat afgelopen, oma? 
Oma: Och, na het eerste Coronavirus mochten er 
niet meer zo veel mensen naar de intocht komen 
en trakteren op scholen mocht ook al niet meer. 
Uiteindelijk hebben ze het hele feest maar 
afgeschaft. Een hoop gedoe om niks.  
Truus: Wat is trakteren?  
Oma: Dat mochten kinderen vroeger op school als ze jarig waren. 
Dan namen ze voor alle kinderen uit de klas iets lekkers mee en 
nadat er voor ze gezongen was, deelden ze dat uit.  
Truus: Pakten alle kinderen dan iets uit dezelfde bak?  
Oma: Ja hoor, ook dat was vroeger heel normaal. In sommige 
culturen aten de mensen zelfs van dezelfde borden of uit dezelfde 
pan!  Truus: Oma? Ja lieverd, Truus: Wat is cultuur? Oma: Oh, dat is 
iets van vroeger. 
 
Doe mee met onze prijspuzzel 
Nu we door de coronacrisis langer aan huis zijn gebonden, is wat 
extra afleiding wellicht welkom. Hieronder vindt u een kruiswoord-
puzzel. De oplossing vindt u door de letters over te brengen naar de 
vakjes met het corresponderende nummer in de balk onderaan. 
Stuur uw oplossing van deze puzzel uiterlijk 15 februari 2021 
schriftelijk in naar het adres van het secretariaat Kagerdreef 186 of 
mail naar seretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. Als laatste 
mogelijkheid kunt u bellen naar 06-18184053. Vermeld uw naam, 
adres en telefoonnummer. 
Onder de goede oplossingen verloten wij drie waardebonnen van 
€ 10,00, € 7,50 en € 5,00 te besteden bij één van onze winkeliers in 
Sassenheim. 
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Horizontaal: 1 zeuren 6 vitrine 12 hoofd van een moskee 13 adellijk 
14 strik 16 bedieningsloon 18 grote papegaai 19 Europeaan 21 
Verenigde Naties 22 naaigerei 24 overdreven 25 boom 26 kwast 27 
Europeaan 28 muzieknoot 30 de onbekende 31 landbouwwerktuig 
33 plus 34 vechtsport 37 scheepsleuning 40 moerasvogel 41 een 
zeker iemand 42 deel van een mes 45 bijna nooit 48 kauwtje 49 
bijwoord 50 extra large 51 rund 53 loofboom 54 afdrukapparaat 56 
ik 57 Nederlandse Spoorwegen 58 omsingeling 59 reeds 60 bovenste 
dakrand 62 regel 63 stuk goed 65 Bijbelse priester 66 Australische 
struisvogel 68 broedplaats 70 overgeleverd verhaal 71 Ned. 
provincie.  
Verticaal: 1 edelmetaal 2 muurholte 3 in memoriam 4 poes 5 
uitmuntend 7 danig 8 gravin van Holland 9 Frans lidwoord 10 Engels 
bier 11 uitwendig 15 alleen in zijn soort 17 motorpech 18 voordat 20 
straatje 23 spil 29 tragedie 32 laatste deel 35 vlaktemaat 36 
bergweide 38 deel v.h. oor 39 ontkenning 42 vangwerktuig 43 
ontzag 44 boerse vrouw 45 stoel 46 sierlijk 47 tamelijk 48 
dierenpension 52 individualist 55 namelijk 61 houten wig 62 
hemellichaam 64 via 65 etcetera 67 mobiele eenheid 69 selenium.  
 

**** 

De vriendenboom van Martine Bijl  
 
Ergens op de wereld staat de levensboom 
Een sterke boom 
De vriendenboom 
Een die niet van zon en regen leeft 
Maar van een beetje tederheid 
Vriendschap en genegenheid 
Iets dat we langzaamaan vergeten 
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't Is misschien een heel naïeve kinderdroom 
Die boom van mij 
De vriendenboom 
Maar hij zou er moeten wezen 
Overal waar mensen samen zijn 
Arm of rijk en groot of klein - 
Dat moest de hele wereld weten 
 

Als je maar oprecht naar die boom wilt zoeken 
Staat-ie heel dichtbij misschien 
Kun je 'm uit je venster zien 
Maar hij staat nergens in de boeken 
 
 

Als je durft te leven zonder angst of schroom 
Dan groeit-ie wel 
De vriendenboom 
En je zult het met me eens zijn 
't Allermooiste van de hele schepping 
Is de vriendenboom 
 
Als je maar oprecht naar die boom wilt zoeken 
Hoef je niet zo ver te gaan 
Hij kan in je straatje staan 
Maar hij staat nergens in de boeken 
 
Als je durft te leven zonder angst of schroom 
Dan groeit-ie wel 
De vriendenboom 
En je zult het met me eens zijn 
't Allermooiste van de hele schepping 
Is de vriendenboom  
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STEMFORMULIER ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020 
 

Ondergetekende: 
Naam: 

Straat, huisnummer en Woonplaats: 

Verklaart hierbij: 
1.    WEL / NIET *) akkoord te gaan met de vaststelling van de 

   verslagen van de in 2019 gehouden Algemene  
   Vergaderingen. 

1. WEL / NIET *) akkoord te gaan met het secretarieel jaarverslag  
  2019. 

2. WEL / NIET *) akkoord te gaan met het financieel jaarverslag  
  2019. 

4. WEL / NIET *) verleent het bestuur decharge over het gevoerde  
  beleid in 2019. 

5.    WEL / NIET *) akkoord te gaan met de begroting 2020. 
 
*) Doorstrepen wat NIET van toepassing is. 
 
Na invulling en uitknippen dit formulier sturen naar of bezorgen bij het 
secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 
HR Sassenheim. 
 

OF 
Inleveren vóor 15 februari 2021: in een gesloten enveloppe in de 
brievenbus bij van de onderstaande adressen: 
Rini Kleijn, Baartmanstraat 46; Jos Jonkman, Kwekersweg 64; Ank 
Ruijgrok, Platanenlaan 139; Joke Reijngoud, Rusthofflaan 18; Ans 
Roelevink, Gildehof 17; Ans Jansen, Jupiterstraat 2; Corrie van der 
Lans, Tulpenstraat 26; Riet Datema, Tilbury 130; Joke van der Zwet, 
Parkstaete 27; Nettie Steijn, Frankenhorst 4; Dick Voerman, 
Kagerplein 305; Hans Wilson, Maximalaan 96. 
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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@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 + 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


