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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 
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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.  

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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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 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 contributie-afdracht 
aan de KBO-PCOB bedraagt €16,82. Dat is ruim 65% van 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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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. 
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 
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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 pictogrammen 
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. 

https://seniorenverenigingt/
https://seniorenverenigingt/
mailto:webmaster@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:ecretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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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 ‘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 verkennen 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.  
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 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-mailadres van de afzender vervalst wordt. Het wordt 
vaak gebruikt bij 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 hoogstwaarschijnlijk een 
allervriendelijkst persoon aan de lijn die zich voordoet als 
bankmedewerker, maar dat dus niet is. 
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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 maatregelen 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  Regiotaxi Holland Rijnland  een brief 
naar de provincie gestuurd.   
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 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  
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 
mogelijkheden 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 
identiteitsbewijs meesturen en een gewaarmerkt 
afschrift van de overlijdensakte. 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. 
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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 
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. 
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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 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 
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nalatenschap. Als er geen vereffenaar is benoemd, 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 
verbonden, 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 erfbelasting 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. 
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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_con
tent=Kassa  
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
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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 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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Agenda Voorhout 

 
September 2020 
01 di 14.00 uur klaverjassen De 

Verdieping 

02 wo 14.00 uur sjoelen De 
Verdieping 

08 di 11.00-12.30 
14.00-15.30 

Seniorendag 
Oranjevereniging 

Cheers 

09 wo 14.00 uur sjoelen De 
Verdieping 

15 di 9.30 uur schilderen en tekenen De 
Verdieping 

15 di 13.30-17.00 klaverjassen De 
Verdieping 

16 wo 14.00 uur  sjoelen De 
Verdieping 

22 di 14.00 uur klaverjassen De 
Verdieping 

23 wo 14.00 uur sjoelen De 
Verdeiping 

29 di 9.30 uur schilderen tekenen De 
Verdieping 

29 di 14.00 klaverjassen De 
Verdieping 

30 wo 14.00 uur sjoelen De 
Verdieping 
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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 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim. 
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AFDELING VOORHOUT 

Geachte dames en heren, 

U heeft in uw handen de eerste nieuwsbrief van het 

nieuwe seizoen. 

We hebben ons best gedaan voor het komend 

seizoen een zo gevarieerd mogelijk aanbod van 

activiteiten voor u samen te stellen. Maar het is nog 

steeds coronatijd en helaas, de regels zijn weer 

aangescherpt. Grote groepen mogen niet 

tegelijkertijd deelnemen aan een activiteit als de 1,5 

meter regel niet gehandhaafd kan worden. 

Dat vinden wij voor uw allen als trouw lid van onze 

seniorenvereniging erg vervelend, wij missen u 

allemaal in De Verdieping. 

Natuurlijk zijn we bij elkaar geweest en hebben we 

overlegd met elkaar: wat is er mogelijk en wat niet? 

De Verdieping is aan te passen, deels al aangepast 

om te kunnen klaverjassen en te sjoelen, maar dit 

dan wel op dinsdagmiddag  klaverjassen en 

woensdagmiddag sjoelen. Waarmee we dan wel 

starten op 1 en 2 september. Als u mee wilt spelen 

met klaverjassen dient u zich aan te melden, 

maximaal 32 deelnemers. Eveneens als u wilt 

sjoelen dit dan wel op woensdagmiddag.  Van  te 

voren aanmelden, maximaal 18 deelnemers. 

Dan is er 8 september a.s. de seniorenmiddag bij 

Cheers van de Oranjevereniging , ook zij zijn aan 
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het dubben geweest hoe pakken we dit aan. Ik kan 

u melden dat het  een muziekbingo wordt in twee 

sessies, waarvoor u zich op moet geven. Het eerste 

blok van 11.30 uur tot 13.00 uur, het tweede blok 

van 14.00 uur tot 15.30 uur,  maximaal 40 personen 

per keer, echtparen worden als een gezien. 

Vorig jaar hebben wij samen met de jongerengroep 

M Twenty-Five nog een gezellige middag 

georganiseerd. Helaas, deze groep is opgeheven 

maar toch gaan wij zelf aan de slag om deze 

middag voor u te organiseren.  Een beetje 

hersengymnastiek kan best wel leuk zijn toch? Dit 

gaat gebeuren op 20 oktober a.s.  

Ook de Carnavalsvereniging, altijd goed voor een 

leuke bingomiddag, willen zij en wij proberen door te 

laten gaan.  Dit wordt dan 17 november, afhankelijk 

van de situatie. 

In de maand december houden we traditioneel onze 

kerstviering en wel op 15 december. Of dit wel of 

niet door zal gaan hangt af van de situatie in 

december. 

Over een nieuwjaarsbijeenkomst in De Verdieping, 

een seniorenmiddag van de Oranjevereniging in 

januari  en 16 februari een themamiddag over 

dementie leest u tegen die tijd in onze nieuwsbrief. 

Lees de nieuwsbrief goed en meld u snel aan om 

teleurstellingen te voorkomen. 
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Voor nu wensen wij u een goede gezondheid toe en 

dat het coronavirus snel de deur uit mag zijn, maar 

wees voorzichtig,  blijf alert en geniet van de 

activiteiten die wel door kunnen gaan. 

Hans Boere  
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Het spelmateriaal voor het klaverjassen wordt dit 

jaar gesponsord door Sanidrõme Ter Laak in 

Noordwijkerhout. 
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Hallo klaverjassers en sjoelers, 

Als ik dit schrijf is de ergste hitte weer uit mijn huis 

verdwenen (hoewel, het is hier nog steeds 26 

graden..). Voor mij, maar zeker ook voor MO een 

hele opluchting. Twee weken lang heeft zij  overdag 

niet veel meer gedaan dan loom in de tuin liggen. 

Gelukkig is daar wel wat schaduw… 

 

 

Helaas waren we genoodzaakt om de geplande 

klaverjas- en sjoelsessie van 28 en 29 juli alsnog af 
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te blazen. De boodschap van Mark Rutte afgelopen 

dinsdag geeft aan dat we daarmee een goed besluit 

hebben genomen. 

We staan aan de vooravond van het nieuwe seizoen 

en we willen in ieder geval alle voorbereidingen 

treffen om weer te beginnen. Vooralsnog gaan we 

er vanuit dat we op dinsdag 1 en woensdag 2 

september weer beginnen. Maar niets is zeker in 

deze tijden. Dus moeten we er wel rekening mee 

houden dat we nogmaals worden teruggefloten. Dat 

zullen we dan zo spoedig mogelijk laten weten. 

Zolang de regels blijven zoals ze nu zijn, zullen we 

starten op de manier zoals we dat voor 28 en 29 juli 

hadden bedacht. Dus op dinsdag de klaverjassers 

en op woensdag de sjoelers. 

Zo kunnen er maximaal 32 klaverjassers en 18 

sjoelers per week aan de bak. 

We denken nog na over hoe we het klaverjassen 

gaan vormgeven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat 

we besluiten niet te wisselen tussen de rondes of 

om het wisselen te beperken tot slechts 1 persoon 

per tafel. Verder kunnen we iedere ronde onze 

handen ontsmetten en is het uit den boze om je 

vingers met je mond bevochtigen om de kaarten 

beter te kunnen vasthouden. Dat leggen we 

allemaal uit als we starten. 
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Volgens de regels van het RIVM moeten we iedere 

week van tevoren weten wie er komen kaarten of 

sjoelen. Daarom wordt iedereen verzocht zich aan 

te melden. Voor alle duidelijkheid: Zonder 

aanmelding wordt je niet toegelaten. 

Aanmelding gaat als volgt: 

- De klaverjassers melden zich aan bij Wim 

van Kampen. Zij sturen uiterlijk maandag 30 

augustus vóór 16:00 uur een e-mail naar 

Wim (wjvkampen@gmail.com). Vermeld 

hierbij uw naam, adres en telefoonnummer. 

Voor degenen die geen e-mail hebben of 

gebruiken is er de mogelijkheid om op 

maandag 30 augustus tussen 16:00 en 

18:00 uur te bellen naar 0252-214992. 

- De sjoelers melden zich aan bij Hans Boere. 

Zij sturen vóór maandag 30 augustus 16:00 

uur een e-mail naar Hans (bvo@casema.nl). 

Vermeld hierbij uw naam, adres en 

telefoonnummer. Voor degenen die geen e-

mail hebben of gebruiken is er de 

mogelijkheid om op maandag 30 augustus 

tussen 16:00 en 18:00 uur te bellen naar 

06-22526285. 

Op maandag 30 augustus zullen we bepalen of het 

nodig is om mensen af te bellen. Die mensen krijgen 

dan automatisch voorrang in de week erop.  
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Voor de daaropvolgende weken herhaalt deze 

procedure zich. Op de dinsdag en de woensdag 

zullen we inventariseren wie van plan is om 

daaropvolgende week opnieuw van de partij te zijn. 

Degenen, die niet aanwezig zijn, kunnen zich de 

week daarop via de hierboven beschreven 

procedure aanmelden.  

Er zijn wat standaard regels waaraan iedereen zich 

moet houden: 

1. Bij binnenkomst moet iedereen zijn 

handen ontsmetten met de 

aanwezige ontsmettingsgel. 

2. De jassen worden niet in de 

garderobe opgehangen maar 

meegenomen in de zaal. 

3. We komen de zaal altijd binnen via 

de deur tegenover het toilet en 

verlaten de zaal altijd via de deur 

tegenover de keuken. 

4. En natuurlijk, als je je die dag niet 

100% voelt kom dan niet en geef je 

even een belletje zodat we weten 

dat je er niet bent. 

5. Iedereen houdt zich aan de 

richtlijnen van het RIVM. 
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Zoals gezegd, het is nu 21 augustus en er kan nog 

veel veranderen voordat we starten. Maar 

vooralsnog gaan we er vanuit dat een en ander kan 

doorgaan. Alles is geregeld volgens de regels die nu 

gelden.  

Tot gauw 

Evert (namens de klaverjas- en sjoelorganisatie) 
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Hallo Allemaal, 
 
Wat jammer dat wij jullie zo lang moeten missen. 
Geen kaarten, geen sjoelen, geen schilderen en 
zelfs de vakantie ging niet  door. Jammer jammer. 
Hopelijk zien we elkaar gauw weer. 
Dit verhaaltje wil ik jullie niet onthouden. 
 

Zonder Ernie geen Bert 
Zonder Rookworst geen Snert 

Zonder Noten geen Muziek 
Zonder Koorts niet 

echt Ziek       
Zonder Water geen 

Zee 
Zonder Tegen nooit 

Mee 
Zonder Wensen geen Doel 

Zonder Hart geen Gevoel 
Zonder Humor geen Lol 

Zonder Leeg ook nooit Vol 
Zonder Ouders geen Kind 

Zonder Stoomboot geen Sint 
Zonder Donker geen Licht 
Zonder Taal geen Gedicht 
Zonder Stilte geen Geluid 
Zonder Aan ook nooit Uit 

 
Wat ik eigenlijk zeggen wil 
Zonder jullie is het wel heel erg stil 
 
Groetjes Trees 
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Beste schilders en schilderessen. 
 
Wij hopen 15 september weer te kunnen starten met 
de teken- en schilderclub. Het is alweer een poosje 
geleden dat wij de kwast hebben gehanteerd. (3 
maart) 
Alle schilderliefhebbers van vorig seizoen krijgen 
een aparte uitnodiging met een aantal richtlijnen. 
Bij ziekte meld je je af! 
 

 
Heb je ook interesse, neem dan contact op met mij 
(Kees van den Berg, tel: 214570). 
De kosten bedragen € 7,50 per keer. Voor de eerste 
helft van het seizoen staan er 7 dinsdagen op de rol 
veelal om de 14 dagen, maar er zijn uitzonderingen. 
Bij aanmelding ontvang je een persoonlijke 
uitnodiging met een rooster en de richtlijnen die 
gelden in De Verdieping. 
Bij ziekte meld je je af 
 
 
Groetjes Kees van den Berg 
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Hallo allemaal 
 
Mag ik me even voorstellen?    
Ik ben Willy van der Meer getrouwd met Hein en 
woon op de Schoonoord. 
Ik hou van zwemmen, wandelen en fietsen en 
geniet van iedere dag. 
Toen ik  Jan Bol opbelde vorig jaar dat ik wel een 
wijkje wilden lopen voor de seniorenvereniging was 
hij net voorzien, maar hij zou het  
in gedachten houden. 
Nu kwam Jan vragen of ik lid wilde worden van de 
activiteitencommissie. 
Vorige week een vergadering bijgewoond en het lijkt 
me wel wat. 
Maar als er iemand van jullie denkt: dat is leuk en  
dat kan ik ook goed en ik weet leuke dingen dan is 
dat geen probleem want dan ga ik  
andere dingen doen hoor. 
Allemaal sterkte in deze coronatijd en tot ziens.  

 
Groetjes, Willy van der meer 
 
 
 
 
 
 
 

 



33 
 

Leden activiteitencommissie Voorhout 
 
 
Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG 
Voorhout, tel: 0252-214570 
Dhr. Cees Floor, Rembrandtlaan 61, 2215 CJ  Voorhout, 
tel: 0252-214827 
Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP 
Voorhout, tel: 0252-214972 
Mevr. Willy van der Meer, Schoonoord 25, 2215 EA, 
Voorhout, tel: 0252-218045 
Dhr. Hans Boere, Julianalaan 27, 2215 HA Voorhout 
Tel: 0252-213715 
Dhr. Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 
2215 BK Voorhout, tel: 0252-214992 
 
 
Bankrelatie: NL11RABO 0354 5925 72 
Ten name van:  Seniorenvereniging Teylingen 
 
Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl  
 
 
Drukwerk: Piet van Werkhoven       
 

  
 
 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Muzikale bingo 
 
Op dinsdag 8 september organiseert de 
Oranjevereniging in het kader van de (afgeslankte)  
najaarsfeesten een muzikale bingo voor de senioren 
in Voorhout. In verband met het heersende 
coronavirus wordt de bingo in 2 dagdelen gesplitst 
omdat er maar 40 personen in de zaal mogen. Elders 
in dit boekje vindt u een aanmeldingsformulier dat u 

ingevuld moet inleveren bij Hans Boere vóór 3 

september. Op het aanmeldingsformulier moet u 
aankruisen of u ‘s ochtends of ’s middags naar deze 
bingo wilt. De bingo wordt gehouden bij Cheers. 
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Aanmeldingsformulier 

 

Seniorendag Oranjevereniging op 8 september 2020 

Ik meld mij aan voor: 

 

0 de ochtendshift van 11.00 uur tot 12.30 uur 

Naam  

 ………………………………………………

………………………..  

Adres 

 ………………………………………………

………………………… 

Telefoonnummer   

……………………………………………………

………….. 

0 de middagshift van 14.00 uur tot 15.30 uur 

Naam  

 ……………………………………………. 

Adres  

 ……………………………………………. 

Telefoonnummer

 ……………………………………………. 

Uw voorkeur aankruisen en dit formulier voor 3 

september ingevuld inleveren bij Hans Boere, Julianalaan 

27 in Voorhout.  
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