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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 belangenbehartiging en Adviesraad Sociaal Domein  
Teylingen :  
vacature 
 
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 
 (zaal  
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Voorwoord 
Beste leden, 
Hoe blij zijn we dat de meeste activiteiten 
weer zijn opgestart en hoe enthousiast men 
hieraan is begonnen. En eindelijk kon ook 
weer een gezamenlijke meerdaagse reis 
plaatsvinden die we vorig jaar moesten 
uitstellen. Onder de uitstekende leiding van 
Annelies Veltman vertrok een groep van 51 personen op 1 oktober 
voor een 8-daagse vakantieweek naar hotel Op de Boud in 
Valkenburg. Gezien de unanieme reacties is het een heel fijne 
vakantieweek met leuke excursies geweest. Wat heeft men genoten 
van het programma maar vooral van “het met elkaar op vakantie 
zijn”. Dit laat zich blijken uit de aanmeldingen die al binnengekomen 
zijn voor de gezamenlijke vakantieweek in 2022 naar Hotel 
Gaasterland (zie pag. 8). De vakantieweek die we in 2020 tot twee 
keer toe hebben moeten annuleren. 
In onze vorige nieuwsbrief meldde wij dat een lid, T.P, getroffen was 
door een babbeltruc waardoor zij een behoorlijk bedrag was kwijt-
geraakt. Hierdoor had zij geruime tijd problemen met haar dage-
lijkse uitgaven en het voldoen van haar vaste lasten. Van de week 
liet ze me weten dat zij het bedrag heeft terugontvangen. Gelukkig is 
dit goed voor haar afgelopen. Zij benadrukte nog dat als men 
getroffen wordt door een babbeltruc het van belang is om altijd 
aangifte bij de politie te doen. Mede hierdoor heeft zij haar geld 
terug mogen ontvangen van de Rabobank. 
De komende maanden staan er diverse gezellige activiteiten 
gepland. Voor de bingo, film en klaverjassen/bridgen hoeft niet 
meer te worden aangemeld. Al deze activiteiten starten om 14.00 
uur (zaal open 13.30 uur). We hopen u dan weer te ontmoeten. 
 
Netty Havenaar 
secretaris 
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Algemene ledenvergadering 2021 (ALV) 
In onze nieuwsbrief van juni in 2021 werd de 
schriftelijke Algemene Ledenvergadering aan-
gekondigd. Ondanks de versoepelingen van-
wege het coronavirus had het bestuur toch 
besloten de ALV wederom schriftelijk te laten 
plaatsvinden. Er is namelijk een besluit nodig 
van de leden op de onderdelen: jaarrekening 2020 en begroting 
2021. In onze nieuwsbrief van mei 2021 (nr.5) is medegedeeld dat u 
jaarstukken op onze website kon inzien of downloaden of opvragen 
bij het secretariaat. Op de website en in de nieuwsbrief was een 
reactie-formulier geplaatst welke men voor 15 juni kon zenden naar 
het secretariaat. Er zijn binnen de gegeven termijn 53 reacties op 
het secretariaat binnengekomen. Er is commentaar van een lid van 
de kascommissie binnengekomen. Hij herhaalde zijn eerder gegeven 
commentaar op het jaarverslag 2019. Met hem is de afspraak 
gemaakt dat zijn punt in de eerstvolgende fysieke ALV zal worden 
medegedeeld.  
Op grond van het bovenstaande zijn de jaarstukken door de ALV 
aangenomen en vervolgens is de schriftelijke ALV over het boekjaar 
2020 gesloten. Hiermede is voldaan aan de wettelijke eis om jaarlijks 
een ALV te houden. Het bestuur hoopt dat het in 2022 weer 
mogelijk is een fysieke algemene ledenvergadering te organiseren. 
 
OOnnddeerrssttaaaanndd  ttrreefftt  uu  ddee  rreeaaccttiiee  vvaann  ddee  ggeemmeeeennttee  TTeeyylliinnggeenn  oopp  ddee  
nnaaaarr  ddee  ggeemmeeeennttee  TTeeyylliinnggeenn  ttooeeggeezzoonnddeenn  bbrriieeff  eenn  hheett  ppllaaaattssggeevvoonn--
ddeenn  ggeesspprreekk..    
  
Beste mevrouw Havenaar-Datema, 
Hierbij ontvangt u een verslag van ons gesprek op 30 september jl. 
 
Aanleiding 
Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van uw brief van 7 juli 2021 waarin  
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u namens de Seniorenvereniging een aantal aandachtspunten benoemt en 
die u graag met de gemeente wilt bespreken. Bij dit gesprek op 30 septem-
ber waren namens de gemeente aanwezig: wethouder Heleen Hooij en 
groenbeheerder Ivo van der Lee. De beheerder wegen (Paul Zierikzee) kon 
niet aanwezig zijn. 
 
Aandachtspunten 
In ons gesprek heeft u 2 punten benoemd die we met elkaar hebben 
besproken: 
- het eerste aandachtspunt betreft de slechte begaanbaarheid van 

trottoirs door de wortelopdruk en diktegroei van de bomen; 
- het tweede aandachtspunt is de communicatie rondom het plaatsen 

van rolcontainers langs de openbare weg (trottoirs). 
 
Wortelopdruk bij bomen 
De wortelopdruk bij bomen is bekend bij de gemeente. Wortelopdruk ont-
staat wanneer een boom onvoldoende voeding en vocht vindt in de 
bodem. De wortels gaan dan op zoek en vinden voeding direct onder de 
tegels waar het regenwater tussen de tegels doorsijpelt. Doordat de 
wortels ook in de dikte groeien worden de tegels omhoog gedrukt. 
 
Hoe gaat de gemeente hier mee om? 
 
Voorkomen wortelopdruk 
Om worteldruk de voorkomen moet een groeiplaats zo zijn ingericht dat 
een boom voldoende voeding en vocht krijgt. Waar vroeger een boom 
werd geplant met één kruiwagen goede grond, wordt nu minimaal 6 m3 
bomengrond aangebracht bij de groeiplaats. De boom krijgt zo bij aanplant 
al voldoende voeding mee en wordt wortelopdruk voorkomen.  
Bestaande situaties 
Bij al bestaande situaties wordt actief gehandeld. Structureel worden de 
wegen en trottoirs gecontroleerd. Als de kwaliteit onder de afgesproken 
norm is worden er maatregelen genomen. Dat kan zijn de tegels worden 
recht gelegd waarbij er soms een glooiend trottoir ontstaat, maar die wel 
goed begaanbaar is. Is de wortelopdruk ernstiger dan worden de opper-
vlakkige wortels van de boom verwijderd. De tegels worden daarna recht 
gelegd. Om de stabiliteit van de boom niet in gevaar te brengen mogen er 
geen dikke wortels worden verwijderd. 
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Diktegroei bij bomen 
Diktegroei is een eigenschap van bomen waarbij er elk jaar een jaarring  
bijkomt en de boom hierdoor steeds dikker wordt. In het verleden is er 
niet altijd goed nagedacht over groeiplaats van bomen en over hoe dik 
bomen uiteindelijk kunnen worden. In de betreffende straat zijn de bomen 
destijds in trottoirs geplant. De bomen zijn inmiddels zo dik dat de door-
gang voor kinderwagens en rollators wordt belemmerd. 
 
Hoe gaat de gemeente hier mee om? 
 
Juiste boom op de juiste plek! 
Het bomenbeleid van de gemeente Teylingen heeft als uitgangspunt: “de 
juiste boom op de juiste plek”. Bij aanplant van een boom moet er genoeg 
boven- en ondergrondse ruimte zijn om de boom tot volle wasdom te 
laten uitgroeien. Bij voorkeur worden bomen niet meer in trottoirs maar in 
groenperken en gazons geplant. Is deze mogelijkheid er niet en kiezen we 
er toch voor om de boom in het trottoir te planten, dan nemen we een 
passende boomsoort die klein en smal blijft. 
 
Wanneer vervangen we bomen? 
Bomen worden vervangen als deze ziek en gevaarlijk worden. Wortel-
opdruk en diktegroei zijn geen reden om bomen te vervangen. Een andere 
reden kan zijn dat er een integraal project staat ingepland, waarbij meer-
dere disciplines (riolering/wegen/verkeer) betrokken zijn. Denk hierbij aan 
een herinrichting van een straat. In de voorbereiding van zo’n project 
worden ook de bomen beoordeeld en soms wordt er besloten om dan ook 
de laanstructuur te vervangen. De nieuwe bomen worden dan conform 
het bomenbeleid (juiste boom op de juiste plek) het liefst niet in het 
trottoir geplant. Frank van Borselenlaan, Essenlaan, Platanenlaan. Ook 
komende jaren worden in diverse straten bomen met wortelopdruk 
vervangen: Kievitspark en Bloemschans (Voorhout), Wilhelminalaan en 
omgeving (Sassenheim). 
 
We zijn ons ervan bewust dat er nog genoeg locaties zijn waar de begaan-
baarheid te wensen over laat. Daarnaast vindt de gemeente bomen erg 
belangrijk. Het is niet wenselijk (en ook financieel niet haalbaar) om alle 
bomen met wortelopdruk op korte termijn te vervangen.  Op locaties  
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waar problemen zijn met diktegroei van bomen en die voorlopig nog niet 
in de planning voor een herinrichting, worden alternatieve maatregelen 
genomen zoals: het verwijderen van tegels en het aanbrengen van split/ 
schelpen rondom de stam. Hiermee vergroten we de begaanbaarheid op 
trottoirs en houden we toch onze groenstructuur in stand. 
 
Rolcontainers op de weg 
In ons gesprek hebben we gesproken over de rolcontainers die rondom de 
aanbieddag her en der verspreid op de trottoirs worden neergezet. 
 
Terugplaatsen door afvalverzamelaar 
Inmiddels is hier actie op ondernomen. Het bedrijf dat het afval inzamelt is 
hierop aangesproken. We verwachten dat dit vanaf nu beter gaat. 
 
Communicatie bewoners neerzetten rolcontainers 
De afvalcoach van de gemeente Teylingen vraagt komende periode 
aandacht omtrent het plaatsen en terugzetten van containers door 
bewoners (zgn. “rolcontainerdiscipline”). Hiermee wijzen we de bewoners 
erop dat containers niet te vroeg mogen worden aangeboden en op tijd 
weer worden binnengehaald. 
 
Met bovenstaande reacties gaan wij er vanuit dat uw vragen hiermee 
worden beantwoord. Mocht u nog meer vragen of aanvullingen hebben, 
neemt u dan gerust contact met mij op (i.vanderlee@hltsamen.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het college van Teylingen 
Ivo van der Lee 
Team beheer, domein Buitenruimte 
  

Vakantieweek Seniorenvereniging Teylingen 
 van vrijdag 27 mei t/m vrijdag 03 juni 2022 

naar Gaasterland in Friesland 
 
Een grote wens van een aantal leden en van ons gaat in vervulling. 
Eindelijk is het gelukt deze gezamenlijke vakantieweek van de drie 
afdelingen (Sassenheim, Voorhout en Warmond) naar Gaasterland 
door te boeken van 2020 naar 2022. 
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In het zuidwesten van de provincie Friesland, 
midden tussen de Friese Meren, ligt het zoge-
heten Gaasterland. Het Gaasterland is op en top 
Fries. Men vindt er volop weilanden statige 

beukenlanen, zachte glooiingen, slingerende watertjes en prachtige 
vergezichten over het IJsselmeer. Ook de Friese elf steden zoals 
Hindeloopen en Sloten zijn de moeite waard om eens te bekijken. 
 
Hotel Gaasterland  
Onze verblijfplaats Rijs ligt aan de rand van het majestueuze Rijsterbos, 
vlakbij het IJsselmeer tussen Stavoren en Lemmer. Het is een prachtig klein 
plaatsje waar het elke dag van het jaar aangenaam vertoeven is. Lekker 
wandelen, steeds weer iets nieuws zien in een parkachtige omgeving, 
dennengeur en frisse lucht van ‘zee’ opsnuiven.  
 
REISPROGRAMMA VAN DAG TOT DAG 
Vr 27 mei 2022 Heenreis via Urk.                                                                                                                                                                                   
Om 09.30 uur vertrekken we vanaf Sassenheim naar de N/O Polder. Wij 
bezoeken het prachtige Urk. Hier gaat u aan tafel voor een heerlijke 
koffietafel, waarna u vrij bent om rond te wandelen of een bezoek aan het 
oude dorpscentrum te brengen. Vervolgens rijden we naar ons hotel in het 
plaatsje Rijs.  
 
Za 28 mei 2022  Gaasterland en Kaasboerderij de Deelen.  
Na het ontbijt maken wij een mooie verkenningsrondrit door Gaasterland 
met een gids.  Na de lunch brengen wij een bezoek aan Kaasboerderij de 
Deelen hier worden wij ontvangen met koffie en appelgebak vervolgens 
gaan we op excursie door het bedrijf. Onderweg wordt uitgelegd hoe de 
boerderij werkt. Ontdek hoe de koeien leven en hoe ze er voor zorgen dat 
ze elke dag de beste melk geven. Bekijk het proces van kaasmaken.  
 
Zo 29 mei 2022 Orchideeën Hoeve in Luttelgeest  
Eerst lekker rustig genieten van het ontbijt. Daarna bent u lekker vrij om 
zelf iets te ondernemen b.v wandeling in het Rijsterbos. Na de lunch in uw 
hotel nemen wij u mee naar ‘de Orchideeën Hoeve’ in Luttelgeest. U zult 
zich verbazen over wonderen van de natuur. Op een natuurlijke manier 
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huisvesten zij de meest spraakmakende parels van de natuur, namelijk 
orchideeën en vlinders, samen goed voor meer dan 3000 soorten enz.  
 
Ma 30 mei 2022 bezoek aan Hindeloopen en Jopie Huismanmuseum. 
Na het ontbijt neemt uw chauffeur u mee naar het mooie Friese stadje 
Hindeloopen. Hier bent u vrij om dit voormalige Zuiderzee stadje te 
bezoeken. Na de lunch in uw hotel rijden we naar Workum en brengen wij 
een bezoek aan het Jopie Huismanmuseum.  
 
Di 31 mei 2022 Texel 
Na het ontbijt vertrekken wij om 08.30 uur, want wij gaan naar Den Helder 
voor de overtocht naar Texel (vandaag krijgt u lunchpakketten mee). Texel 
heeft een veelzijdig landschap dat boeit in alle seizoenen. Schilderachtige 
dorpjes met gezellige cafés en restaurants, natuur, frisse lucht, ruimte en 
vele ontspanningsmogelijkheden. U wordt op het eiland opgewacht door een 
gids die u meeneemt voor een rit over het eiland en naar het bekendste 
juttersmuseum. 
   
Wo 01 juni 2022 Douwe Egberts Museum met weekmarkt in Joure  
Eerst lekker genieten van het uitgebreide ontbijt en daarna bent u lekker 
vrij voor een wandeling of gewoon lekker zitten. Na de lunch rijden we 
naar Joure waar we het Douwe Egberts museum bezoeken. Na dit bezoek 
kunt u naar de weekmarkt in Joure welke op loopafstand van het museum  
gehouden wordt   
 
Do 02 juni 2022  Bezoek Woudagemaal en Rondvaart Olde Feanen  
Eerst lekker genieten van het uitgebreide ontbijt en daarna brengen wij 
een bezoek aan het Woudagemaal. Het is het enige stoomgemaal ter 
wereld dat zijn oorspronkelijke functie heeft behouden. Na de lunch in ons 
hotel gaan we naar Earnewald, waar we inschepen op een mooie rond-
vaartboot van rederij Princenhof voor een prachtig 2 uur durende 
rondvaart vanuit Eanerwald door Nationaalpark De Alde Feanen. 
 
Vr 03 juni 2022 Terugreis via Hattem 
Na het ontbijt koffers pakken om 10.30 uur en vertrekken wij voor een mooie 
rit naar het schilderachtig Hanzestad Hattem. Tussen de noordrand van de 
Veluwe en de IJssel ligt het pittoreske Hattem. De Hanzestad is al eeuwen 
een inspiratiebron voor kunstschilders, Jan Voerman was een van hen. Hij 
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vele ontspanningsmogelijkheden. U wordt op het eiland opgewacht door een 
gids die u meeneemt voor een rit over het eiland en naar het bekendste 
juttersmuseum. 
   
Wo 01 juni 2022 Douwe Egberts Museum met weekmarkt in Joure  
Eerst lekker genieten van het uitgebreide ontbijt en daarna bent u lekker 
vrij voor een wandeling of gewoon lekker zitten. Na de lunch rijden we 
naar Joure waar we het Douwe Egberts museum bezoeken. Na dit bezoek 
kunt u naar de weekmarkt in Joure welke op loopafstand van het museum  
gehouden wordt   
 
Do 02 juni 2022  Bezoek Woudagemaal en Rondvaart Olde Feanen  
Eerst lekker genieten van het uitgebreide ontbijt en daarna brengen wij 
een bezoek aan het Woudagemaal. Het is het enige stoomgemaal ter 
wereld dat zijn oorspronkelijke functie heeft behouden. Na de lunch in ons 
hotel gaan we naar Earnewald, waar we inschepen op een mooie rond-
vaartboot van rederij Princenhof voor een prachtig 2 uur durende 
rondvaart vanuit Eanerwald door Nationaalpark De Alde Feanen. 
 
Vr 03 juni 2022 Terugreis via Hattem 
Na het ontbijt koffers pakken om 10.30 uur en vertrekken wij voor een mooie 
rit naar het schilderachtig Hanzestad Hattem. Tussen de noordrand van de 
Veluwe en de IJssel ligt het pittoreske Hattem. De Hanzestad is al eeuwen 
een inspiratiebron voor kunstschilders, Jan Voerman was een van hen. Hij 
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schilderde graag de wolken boven de IJssel en zijn woonplaats Hattem. Zijn 
schilderijen zijn te zien in het Voerman Museum Hattem. Er is nog meer 
cultuur te snuiven in deze Hanzestad, onder meer in het Nederlands Bakkerij-
museum. De museums kunt u op eigen gelegenheid en kosten bezoeken. 
Hierna vervolgen wij onze reis naar een goed restaurant voor een heerlijk 
afscheidsdiner. Vervolgens brengen wij u weer naar uw opstapplaats. 
 
 Arrangementsprijs:                     € 710,00 bij minimaal 45 personen. 
 Toeslag 1-persoonskamer:        €    90,00 per kamer  
 
Bij prijs inbegrepen:  
 Hotelverzorging op basis van “alles inclusief”. Het hotel heeft een lift. 

(logies, ontbijt, lunch/lunchpakketten en dinerbuffet. Drankjes van 
18.00 tot 22.00 uur bij de prijs inbegrepen). 

 Kamers met douche, toilet, telefoon en televisie en deels voorzien van 
een balkon. 

 Mensen mogen zelf hele dag gratis koffie/thee pakken in het voorste 
gedeelte van het hotel. 

 Lunch op de heenweg in Urk.   
 Rondrit Gaasterland met gids. 
 Kaasboerderij de Deelen met koffie/thee gebak. 
 Overtocht Den Helder naar Texel en gids op het eiland. 
 Entree Juttersmuseum. 
 Entree Jopie Huisman museum. 
 Bezoek Woudagemaal. 
 Entree Douwe Egbersmuseum met Fries gebak. 
 Rondvaart over de Olde Feanen met koffie/thee en koek. 
 Entree Orchidee hoeve . 
 Bingo avond. 
 Gezellige  avond met live muziek. 
 Bezoek Hattem 
 Afscheidsdiner 
 Toeristenbelasting 
Niet bij de prijs inbegrepen: Eventuele niet genoemde entreegelden. 
 
Aanmelden: zie pag. 27 en 28. 
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Wintertijd klok verzetten 
Het einde van de zomertijd. Als het wintertijd 
wordt gaat de klok in de nacht van zaterdag op 
zondag van 3 uur ’s nachts naar 2 uur ’s nachts, 
achteruit dus. Dit jaar gaat de wintertijd in op 
31 oktober 2021; daarmee eindigt de 31 weken 

durende zomertijd die op zondag 28 maart begon. 
 
Resultaat enquête  
Aan alle leden van onze vereniging, die de moeite hebben genomen 
om onze enquête in te vullen, willen wij hierbij onze dank uit-
spreken. Het is voor ons een stimulans om na corona met jullie 
ideeën en met frisse moed de draad weer op te pakken. Wij gaan 
met de resultaten aan de slag. 
Nogmaals vriendelijk dank. 
 
Contributie 2022 
Inmiddels heeft een groot deel van de leden een machtiging 
afgegeven voor automatische afschrijving van hun 
contributie. De afschrijving van €  25,00 per lid zal 
bij hen in de loop van december plaatsvinden. De 
leden, die geen automatische incasso hebben 
afgegeven, ontvangen volgende maand bij de 
nieuwsbrief de contributienota voor 2022. Op deze contributienota 
staat, naast het contributie bedrag van € 25,00 (of € 50,00 voor 2 
personen) een bedrag van € 1,50 aan administratiekosten.  
Wij maken de contributienota's in de 3e week van november aan. 
Wij verzoeken u om, indien u alsnog een incassomachtiging wilt 
afgeven, het getekende formulier uiterlijk 20 november bij het 
secretariaat in te leveren. Dan bent u ervan verzekerd dat u geen 
extra administratiekosten hoeft te betalen. Het machtigingsformu- 
lier vindt u op pag. 29 van  deze nieuwsbrief. 
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Uiteraard krijgen die leden die vóór 20 november al hun contributie 
voor 2022 hebben betaald, geen nota. Ook hoeven zij de admini-
stratiekosten niet te betalen. We maken dan namelijk geen kosten 
voor het aanmaken van de nota. 
 
Klaverjassen (regionaal) seizoen 2021/2022 
Al jaren organiseren de seniorenafdelingen 
van De Zilk en Noordwijkerhout het regionaal 
klaverjassen. Deelnemers zijn leden uit De 
Zilk, Noordwijkerhout en Teylingen. Door de 
corona heeft er 1,5 jaar geen  regionaal 
klaverjassen (voorheen Vierkamp genoemd) 
kunnen plaatsvinden.  
In september is het regionaal klaverjassen voorzichtig gestart met de 
afdelingen van De Zilk en Noordwijkerhout. Nu de coronamaatrege-
len nagenoeg zijn opgeheven en iedereen gevaccineerd is kunnen 
we het regionaal klaverjassen weer geheel opstarten.  
Onderstaand treft u een overzicht van de data voor het komende 
seizoen 
19 november 2021 
De Zilk: De Duinpan – Sportlaan 34 – 2191 XH De Zilk  
21 januari 2022 
Noordwijkerhout:  
25 maart 2022 
De Zilk 
20 mei 2022  
Afsluiting Noordwijkerhout:   
Aanmelden bij: deelnemers uit Sassenheim en Voorhout die mee 
willen klaverjassen kunnen zich opgeven bij Sonja Verloop, tel.  06-
18716025.  
Als u zich hebt opgegeven en blijkt dat u op één van deze dagen 
niet kunt dan dient zich uiterlijk 1 week voor de vermelde datum bij 
Sonja Verloop af te melden.  
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Veranderingen in de zorgverzekering 2022 
Op Prinsjesdag maakte de overheid de wettelijke 
veranderingen in de basisverzekering, het eigen risico en 
de zorgtoeslag voor 2022 bekend. Deze veranderingen 
zijn voor alle zorgverzekeraars hetzelfde. 
 

De belangrijkste veranderingen in de basisverzekering 
Vanaf 1 januari 2022 wordt de basisverzekering uitgebreid. 

Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie  
Ontvang je CAR-T celtherapie, maar woon je op langer dan een uur 
afstand van het ziekenhuis? Dan vergoeden wij de kosten van het 
verblijf binnen één uur afstand van het ziekenhuis. Deze logeer-
vergoeding is voor maximaal twee weken. 
Declareren van stroomkosten bij mechanische beademing 
Maak je thuis gebruik van mechanische beademing? Dan kun je de 
stroomkosten voortaan direct bij ons declareren. Hiervoor gebruik je 
een speciaal declaratieformulier. Zie website Paramedische 
herstelzorg na corona (zorgenzekerheid.nl)  
 
Behandelingen om te herstellen van corona 
Ben je herstellende van een coronabesmetting en heb je aanhou-
dende klachten of beperkingen? Dan kom je in aanmerking voor 
paramedische herstelzorg. Hieronder vallen bepaalde behande-
lingen die je herstel verbeteren. Deze vergoeding is ingegaan op 
18  juli 2020 en eindigt op 1 augustus 2022. 
• Fysiotherapie of oefentherapie samen: maximaal 50 

behandelingen 
• Ergotherapie: maximaal 10 uur 
• Diëtetiek: maximaal 7 uur 
• Logopedie (voor logopedie is geen maximum vastgesteld) 
Er gelden voorwaarden voor paramedische herstelzorg na een 
coronabesmetting. Meedoen aan een onderzoek maakt daar deel 
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van uit. Dit is om te bepalen of behandelingen bijdragen aan een 
goed herstel van de ziekte. Zie website: Paramedische herstelzorg na 
corona (zorgenzekerheid.nl) 
 
Verplicht eigen risico blijft gelijk 
In 2022 blijft het eigen risico € 385,-. Het verplicht eigen risico is het 
bedrag dat je zelf betaalt, als je zorg uit de basisverzekering 
gebruikt.Bij ons kun je het eigen risico gespreid betalen. Zo voorkom 
je dat je een hoge factuur in één keer moet betalen. Verwacht je 
geen of weinig zorgkosten? Dan kun je kiezen voor een vrijwillig 
eigen risico. Daarmee verlaag je je zorgpremie.  
Meer informatie over het eigen risico: zie website 
https://www.zorgenzekerheid.nl/service-en-contact/eigen-risico/wat-is-
eigen-risico.htm 
 
Zorgtoeslag stijgt 
In 2022 stijgt de zorgtoeslag. Verzekerden met een laag inkomen 
ontvangen meer geld van de overheid om de zorgverzekering te 
betalen. Op de website van de Belastingdienst kun je berekenen of 
je recht hebt op zorgtoeslag. 
 
Veranderingen in aanvullende verzekeringen voor 2022 
Wij maken de veranderingen in de aanvullende verzekeringen half 
november bekend, tegelijk met de premie voor 2022. We stemmen 
deze vergoedingen af op de veranderingen in de basisverzekering.. 
Belangrijke data op een rij 
12 november 2021: op deze dag wordt de zorgpremie voor 2022 
bekend gemaakt. Wij laten je dan ook weten wat er verandert in de  
aanvullende verzekeringen. 
31 december 2021: je hebt tot en met 31 december 2021 de tijd om 
je zorgverzekering aan te passen. 
 
Zie verder pag. 18 



-16-

Nieuwsbrief :  november 2021, nr.11   
 

-16-  

 
Seniorenvereniging Teylingen 

Agenda Sassenheim 
 

Oktober 2021 
27 wo 14.00 Quilt-bee Zaal 6 
28 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
November 2021 
01 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
01 ma 14.00 Bowlen Dekker 
03 wo 15.30- Najaarsdiner Graaf Jan 
04 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee” Sassennest 
07 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
08 ma 09.30-11.30 Aquarelleren Zaal 6 
08 ma 14.00 Filmmiddag Zaal 5+6 
10 wo 14.00 Bloemschikken Theaterzaal 
11 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
15 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
17 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  
18 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
22 ma 09.30-11.30 Aquarelleren Zaal 6 
24 wo 14.00 Quilt-Bee Zaal 6 
24 wo  KBO-PCOB nr.12/1 + nieuws-

brief 
 

25 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
25 do 14.00 Bingo Theaterzaal 
29 ma 14.00 Leesclub Zaal 6 

 
Agenda Voorhout 

November 2021 
02 di 14.00 uur klaverjassen-sjoelen De Verdieping 
02  9.30-12.00 tekenen-schilderen De Verdieping 
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03 do 14.00 Fotomiddag vakantie 
Millingen 

De Verdieping 

09 di 14.00 klaverjassen-sjoelen De Verdieping 
16 di 14.00 spelletjesmiddag De Verdieping 
16 di 9.30-12.00 tekenen-schilderen De Verdieping 
23 di 14.00 uur Klaverjassen-sjoelen De Verdieping 

 
Agenda Warmond 

Oktober 2021 
27 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 
28 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
29 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
November 2021 
02 di 14.00 Spelletjesmiddag i.s.m.  de 

Zonnebloem Trefpunt 

03 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 
04 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
05 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
09 di 14.00 ‘Pub’ Quiz Trefpunt 
10 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 
11 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 
12 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
17 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 
18 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
19 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 

23 di 14.00 Visuele Wandeling door 
Warmond Trefpunt 

24 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 
25 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
26 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
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Vervolg van pag 15 
31 januari 2022: heb je je zorgverzekering van 2021 vóór 1 januari 2022 
opgezegd? Dan heb je tot 1 februari 2022 de tijd om een nieuwe zorg-
verzekering af te sluiten. 
Benieuwd naar de zorgpremie van 2022? 
Zet nu de premiemelder aan! Je ontvangt half november een e-mail 
met de premie van 2022. 
 

Ter herinnering 
In onze vorige nieuwsbrief van oktober kondigden we aan : 
• op 3 november ons najaarsdiner bij Grand Café Graaf Jan  aan de 

Jan van Brabantweg. Aanvang: 15.30 uur, zaal open 15.00 uur 
Kosten: deelname €24 (leden), €30,-- (niet-leden). 
Aanmelden: bij het secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, 
tel. 06 1818 4053. 

• op 26 december, 2de kerstdag, een gezellige dagtocht waar u in 
restaurant de Gouden Leeuw in Terheijden wordt ontvangen met 
koffie/ thee en kerstgebak. Daarna gaat u met een plaatselijke gids 
genieten van een mooie rondrit door de Baronie, een schitterend 
natuurgebied rond de stad Breda. Hierna rijden wij terug naar de 
Gouden Leeuw voor het kerstdiner. 
Vertrek: om 8.45 uur in Voorhout, om 9.10 uur van ’t Onderdak in  
Sassenheim en om 9.30 uur bij het Trefpunt in Warmond 
Kosten : € 69,00 kbo-leden / € 75,00 niet-leden. Dit is incl. 
reisverzekering,  fooi chauffeur en gids. 
Betaling na inschrijving op rekeningnr.NL06RABO0354591983 ten 
name van Seniorenvereniging Teylingen onder vermelding van 
“Dagtocht 2de kerstdag”. Na aanmelding en overmaking van de 
reissom is uw inschrijving pas definitief.  
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Filmmiddag    
Op maandagmiddag 8 november 2021 om 14.00 uur 
wordt de film Nomadland getoond. Na de economi-
sche ineenstorting van de arbeidersstad van Nevada 
waar ze woonde, besluit Fern (Frances McDormand) 
met haar camper op pad te gaan en een nomadisch leven te leiden. 
Echte nomaden (Linda May, Swankie en Bob Wells) worden Fern's 
kameraden en mentoren en begeleiden haar in haar reis door de 
uitgestrekte vlakten van West-Amerika…………………….. 
Aanvang:  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. 

Iedere senior in de gemeente Teylingen is van harte welkom. 
 

 
Vooraankondiging 

op woensdag  22 december 2021  
vindt onze 

Kerstviering plaats in Grand Café 
Graaf Jan van 

14.30 – 17.30 uur 
en 

op woensdag 5 januari 2022 
onze Nieuwjaarsreceptie 

ook bij Graaf Jan 
Nadere gegevens vindt u in de Nieuwsbrief die rond 1 december 

wordt verspreid.  
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WOORDZOEKER   6.8 

 
ACTIVITEIT ,  
AFFILIATIE 
 AFVAARDIGEN 
 AVOND 
BIJEENKOMST 
BROEDERSCHAP 
COMPAGNIE  
CONDITIETRAINING   

JAARVERGADERING  
JEUGDWERKER 
KAARTEN 
LEIDING 
LIGA 
MATERIALEN 
ORDE 
ORGANISATIE 

 

E  E  T  E  C  T  C  A  P  F  G  P  E  E  N  E  V  J  D  R  R  

I  I  S  I  N  O  O  O  O  A  A  N  A  G  I  L  E  H  G  E  A  

T  T  T  T  E  R  N  N  R  H  H  B  I  N  A  U  R  A  N  M  A  

A  A  A  A  L  T  D  T  C  P  R  C  G  D  G  C  Z  N  I  A  D  

S  R  D  G  I  S  I  S  R  O  O  A  S  D  I  S  U  D  R  H  G  

I  E  S  E  E  L  T  V  E  I  P  R  W  T  O  E  I  W  E  S  E  

N  P  W  R  Z  O  I  D  I  M  B  E  A  C  O  L  L  E  P  R  Z  

A  O  IJ  G  O  H  E  F  O  T  R  U  I  T  E  O  I  R  E  E  E  

G  O  K  N  T  R  T  C  F  K  C  E  T  R  I  M  N  K  O  T  L  

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

O  E  A  C  J  A  A  R  V  E  R  G  A  D  E  R  I  N  G  I  C  

V  S  H  K  G  N  I  G  I  N  E  R  E  V  R  E  T  S  U  Z  H  

K  A  A  R  T  E  N  T  T  T  K  R  A  M  L  E  M  M  O  R  A  

P  M  N  E  L  A  I  R  E  T  A  M  V  A  K  B  O  N  D  O  P  

M  E  B  IJ  E  E  N  K  O  M  S  T  E  I   R  E  R  F  N  O  C  

A  N  C  H  N  E  G  I  D  R  A  A  V  F  A  T  D  N  O  V  A  
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CONFRERIE 
CONGREGATIE  
CONTRIBUTIE 
 COOPERATIE 
 CORPORATIE 
  ERELID 
  FONDS 
 GENOOTSCHAP  
GEZELSCHAP 
GROEPERING 
HANDWERKEN 

PACT 
RAAD 
ROMMELMARKT 
SAMEN 
SOCIETEIT 
STADSWIJK 
VAKBOND 
VENNOOTSCHAP 
VERZUILING 
VOORZITTERSHAMER  
ZEILEN 
ZUSTERVERENIGING 

 
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 Zeeuwse wijsheid op. Woorden en 
oplossing hebben te maken met verenigingen. De oplossing van 
puzzel 6.8 dient uiterlijk 15 november 2021 opgestuurd te worden 
naar  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of op het adres  
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim. 
 
De uitkomst van de vorige woordzoeker (6.7) luidde: loodgieter 
1e prijs bon van €10,00   2e prijs bon van €7,50   3e prijs bon van €5,00 
Schuitemaker          Keurslager    Bloembinderij De Vos         
 
Na loting is de 1e prijs voor dhr. B.J. Benner, 2de prijs mw. J.C. van der 
Luit-de Vogel, A.v. Leeuwenlaan 40 en de 3de  prijs mw. M.J.W. Blom-
van der Burg, Hoofdstraat 341. 
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd.  
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel. 
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Contactpersonen 
De redactie van de nieuwsbrief stelt 11 keer per 
jaar voor haar leden een maandelijkse nieuws-
brief op. Ruim 21 contactpersonen (vrijwilligers) 
zorgen ervoor dat deze nieuwsbrief en het leden-

blad KBO-PCOB bij u op de mat vallen. Ook bezorgen zij bij elk lid 
jaarlijks een verjaardagskaart rond. Regelmatig bereikt ons de vraag 
wie is in onze wijk de contactpersoon. Om deze reden hebben we 
besloten de komende tijd onze contactpersonen per wijk aan u voor 
te stellen. We starten met de coördinator bezorgers Jos Jonkman. 
 
Jos Jonkman, coördinator contactpersonen en bezorger 
wijk 5 
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is Jos Jonkman en sinds 1999 
Lid van de Bond van Ouderen. Nu Seniorenvereniging Teylingen, Afd. 
Sassenheim 
Met veel plezier en enthousiasme ben ik in 2012 begonnen om te 
helpen met de verspreiding van Nestor en de nieuwsbrief, thans 
KBO-PCOB leden blad. Al gauw werd ik gevraagd of ik een wijk kon 
lopen en later of ik alles van Arie van Zuylen wilde overnemen. 
Vanaf die tijd worden de bladen en nieuwsbrieven bij mij thuis 
bezorgd van waaruit de verspreiding door 21 contactpersonen door 
mij wordt gecoördineerd.  Als coördinator zat ik ook in het bestuur 
KBO Sassenheim. 
Na de fusie is er een nieuw bestuur gekomen waarin leden van de 
drie afdelingen zitting hebben en is er in elke afdeling een activi-
teitencommissie opgericht. In deze commissie heb ik nu zitting. Bij 
de Bingo, kaarten en film help ik ook mee. Dagtochten en vakanties 
(de afdeling Sassenheim betreffende) uitzoeken met anderen mag ik 
ook doen. Het meeste is leuk werk. Ik roep iedereen op om deel te 
nemen aan de activiteiten. 
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Anja Smits, wijk 1 
Ik wil mij voorstellen als 1 van de KBO-PCOB  bladen loopster van het  
blad wat u elke maand krijgt. De bladen loop ik in de Antoniuslaan,  De 
 Hooge Wei,  Dr. De Visserlaan,  Gouverneurlaan, Keerweerlaan,  Park-
laan en Parkstaete. 
Ik mag beginnen met voorstellen      omdat mijn wijk Rayon 1 is.  Het is 
leuk werk om te doen en om bij een negentig jarig lid een bloemetje te 
brengen en evt. koffie te drinken en een praatje te maken. 
Ik doe ook vrijwilligerswerk in de Bernardus. Daar breng ik koffie rond 
bij de bewoners op hun kamer. 
Ik heb 2 volwassen dochters, mijn man is 6 jaar geleden overleden.  
Het geeft me véél voldoening om dit allemaal te doen. Óók heb ik een 
hondje         die het weer fijn vind dat het vrouwtje weer thuis komt. 
 
Pim Bloemsma, rayon 2 
Het is al weer een poosje geleden dat ik lid ben geworden van de 
KBO. Hannie van de Hartmanlaan uit Soest zuid, zo spraken wij 
tegen elkaar. Zij woonde aan de ene kant en ik aan de andere. Ze 
vertelde mij dat ze eens in de maand boekjes rondbracht voor de 
KBO. Ik ben toen lid geworden en gaf mij op dat als ze hulp nodig 
hadden voor de boekjes rond te brengen ik dat wel wil doen. Ik 
kreeg van Netty gelijk al een wijk. Wijk 2. Mijn eerste adres is 
Koningspark. Daar moet ik echt even de wandelstok pakken want 
daar moet je een heuvel op. Dan zie ik een prachtige brede 
brievenbus maar er zitten aardig wat doorns in de buurt. Aangezien 
ik bloedverdunners slik loop ik deze brievenbus maar voorbij. Dan 
maar helemaal naar boven. Zo ga ik naar de Jacoba v. Beierenweg en 
nog even naar de Westerstraat. Vandaar ga ik naar het Hortusplein. 
Dan krijg ik nog de flatjes op de Hortuslaan. Alleen ik ben niet zo blij 
met de nummering. Daarom heb ik bij sommige adressen een L of 
een R gezet. ik kom van het Hortusplein en op de Hortuslaan. Voor 
mij is dit Links. Daarna rij ik door en doe dan de overige van de 
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Hortuslaan Rechts. Tot slot heb ik nog een paar adressen op de 
Hoofstraat en één in de Passage. 
Dan zit het er weer op en drink ik een kop koffie bij Tijsterman, en 
daarna naar huis. 
Thuis ben ik bezig met een levensloop over mij zelf. Ik dacht aan 3 
boeken genoeg te hebben, maar ik ben nu al met het vierde bezig. 
Ja, ik ben er niet alle dagen mee bezig. Als het prachtig weer is, dan 
zie je mij op mijn driewielfiets voorbij gaan. Blauw Jack aan en een 
rood koffertje achterop. Het is nog van een kerstpakket geweest en 
misschien meer dan 40 jaar oud. Ook houdt ik veel van politiek. Als 
er debatten zijn, dan kan ik daar een hele dag naar kijken. 
Op donderdag ben ik niet thuis. Ik ben dan de hele ochtend aan het 
sporten in de Wasbeek. Om 9.30 uur ben ik al baantjes aan het 
zwemmen. Van 10.00 uur is er les van Kirsten of iemand anders en 
van 10.30 uur t.e.m.11.00 uur van Michel. 
Thuis kijk ik ook veel DVD’s. Als er niks op de t.v. is, dan zet ik een 
film op. En zo kan ik nog wel veel meer op papier zetten, maar ik 
geloof niet dat, dat de bedoeling was. 
Met een vriendelijke groet eindig ik dan ook dit verhaal.                     
Pim Bloemsma. 
 

BEZORGING NIEUWSBRIEF EN LEDENBLAD KBO-PCOB 
Joke van der Zwet, contactpersoon rayon 20, heeft 
te kennen gegeven te stoppen met de verspreiding 
van de nieuwsbrieven en de ledenbladen KBO-
PCOB. Joke heeft een paar jaar de verspreiding van 
nieuwsbrieven in rayon 20 verzorgd. Wij danken 
haar voor haar inzet.  

Rayon 20 is overgenomen door Adrie van Loon, Vrouwenpolder-
straat 25, 2172 SC Sassenheim. 
 
Aan Joke zal als dank een boeket bloemen worden bezorgd.  
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De griepprik halen? Doen!  
Het griepseizoen staat voor de deur. Tijd dus 
voor de griepvaccinatie. Een griepprik halen is 
juist nu een must. Hoe dat zit? 
Griepdeskundige Ted van Essen, ook bekend als Dokter Ted van Tijd 
voor Max, legt het uit. 
 
WWaatt  iiss  eeiiggeennlliijjkk  ggrriieepp??  EEnn  bbeessttaaaatt  ‘‘eeeenn  ggrriieeppjjee’’??    
‘Griep oftewel influenza is een besmettelijke ziekte die wordt 
veroorzaakt door het griepvirus. Net als bij corona kun je griep 
hebben zonder er heel ziek van te zijn, maar je kunt ook lang last 
hebben van de gevolgen of daaraan zelfs doodgaan. Longontsteking 
is een veelvoorkomende complicatie, omdat je slijmvlies kapotgaat 
en bacteriën zo naar binnen kunnen komen. En net als bij corona 
komen hartklachten na griep vaak voor of verergeren ze.  
 
WWaaaarroomm  iiss  hheett  jjuuiisstt  nnuu  bbeellaannggrriijjkk  oomm  ddee  ggrriieepppprriikk  ttee  hhaalleenn??    
‘Mede door de coronamaatregelen is er het afgelopen jaar amper 
griep geweest. Nu we dankzij de versoepelingen elkaar weer opzoe-
ken en minder afstand bewaren, kun je op je vingers natellen dat de 
griep de komende maanden weer stevig zal toeslaan. Daar moet je 
bij optellen dat onze weerstand is verminderd juist doordát we geen 
griep hebben gehad.  
 
WWaatt  hheebbbbeenn  wwee  ggeelleeeerrdd  vvaann  ddee  ccoorroonnaavvaacccciinnaattiiee??    
‘Een heldere les: dat vaccineren een heel goed idee is. Je voorkomt 
er  
een hoop ellende mee. Bij een epidemie of pandemie is vaccinatie 
zelfs de enige weg eruit. In het geval van corona is dat inmiddels 
heel duidelijk, maar voor griep geldt hetzelfde. Van 2017 op 2018 
maakte in nog geen vijf maanden 9500 slachtoffers. Onder hen 
waren veel senioren. Zeker voor 60-plussers staat het griepvaccin 
dus voor voorkomen in plaats van genezen.’   
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Halloween 
 

Binnenkort is het weer Halloween 
sommigen trekken hun gemaakte geraamtepakje aan, 

dit kostuum dragen ze alleen in levende lijve 
op de dag van Halloween, zonder traan. 

 
In het donker zie ik ze lopen, met uitgeholde pompoenen, 

ik zie steeds meer ' versieringen ' 
ze denken leuk te zijn op hun dansschoenen. 

 
Het verbaast me 

dat er zoveel mensen aan meedoen, 
een feest, overgewaaid uit Amerika, dood en leven 

in Nederland willen ze er ook aan voldoen. 
 
De meeste mensen in Nederland 
herdenken op 1 november de doden, 
en ' versieren ' hun graven met bloemen 
hun geraamten liggen onder de graszoden. 
 
Op die dag willen we vooral de doden eren 
respect tonen voor alle overledenen 
ze hebben iets betekent, 
wij als levend wezen op aarde betekenen ook iets 
waar de overledene op rekent. 
 

In leven zit nog toekomst, 
in Halloween zit geen terugkomst. 

 
Een feestje van de doden, laat ze rustig liggen 

eer ze tot in lengte van dagen, 
de geesten komen echt niet opdagen! 
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Aanmeldingsformulier 
8 daagse  vakantie naar Gaasterland in Friesland 

vrijdag 27 mei t/m vrijdag 3 juni 2022 
 

1. dhr/mw. ……………………………………………….…………..……wel/geen lid  

geboortedatum: …………………………………………………………………. ………… 

Postcode + woonplaats: …........................ ………………..…………….……….. 

Straat + huisnr.: ………………………….…………………………………………….……… 

Tel.nr ……………..…….……… Mobiel mee op reis nr. ……………………..…….. 

Eventueel dieet. Welke ……………………………………………….……..……………. 

Neemt u  een rollator mee :……………………………..ja / nee (omcirkelen) 

In bijzondere gevallen waarschuwen:  

Naam: ………………………..……………………….... Tel.nr. ………………….….…..… 
 
Wil de kamer delen met ………………………….……………………….……..……... 

2. dhr/mw. ……………………………………………….……..……wel/geen KBO-lid  

geboortedatum: …………………………………………………………………. ………… 

Straat + huisnr: ………..…………………………………………………………..….……… 

Tel.nr ……………..…….……… Mobiel mee op reis nr. ……………………..…….. 

Eventueel dieet. Welke ……………………………………………..……….…………… 

Neemt u  een rollator mee :……………………………..ja / nee (omcirkelen) 

In bijzondere gevallen waarschuwen:  

Naam: ………………………..……………………….... Tel.nr. …………….…….….….… 
 
<Zie verder volgende pagina> 
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Wenst  
        ⃝⃝  2-persoonskamer € 710,00 p.p. voor leden  
                                            

⃝⃝   Toeslag 1-persoonskamer €.90,00  
 
Vul onderstaand de volgende gegevens in: 
Zorgverzekering 1e deelnemer: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zorgverzekering 2e deelnemer: 

………………………………………………………………………………………………………… 

U dient direct bij inschrijving op te geven welke reis- en annu-
leringsverzekering u heeft afgesloten. 
Reis- en annuleringsverzekering met polisnr 1e deelnemer 

………………………………………………………………………………………………………… 

Reis- en annuleringsverzekering met polisnr 2e deelnemer 

………………………………………………………………………………………………………… 

In te leveren: 
Vaccinatiebewijs (indien nog niet aanwezig). 
 
Betaling: 
Een 1ste aanbetaling van €100 p.p. dient direct bij inschrijving te 
worden overgemaakt op rekeningnummer NL06RABO0354591983 
t.n.v. Seniorenvereniging Teylingen onder vermelding Vakantie 
2022.  
Gelieve dit formulier volledig ingevuld te zenden naar :  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen,  
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim 
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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:                                                                    2021 (datum) 
 
Handtekening lid 1:     Handtekening lid 2: 
 
Machtiging zenden naar:  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 
Kagerdreef 186, 2172 HR 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. De opzegging gaat 
dan in het nieuwe kalenderjaar in. Bij 
opzegging komt korting op de zorg-
verzekering 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  
Drukkerij Duineveld  
  

Oplage  
750 stuks  
  

Secretariaat/redactieadres  
Kagerdreef 186  
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 Senioren-
vereniging 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@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
coördinator iPad- en tabletcoaches  
tel: 0252-348458 
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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

duineveld
print & sign
duineveld
print & sign


