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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 
 
Voorzitter:  
Dick Voerman, tel.: 06-4808 5888 
e-mail: voorzitter@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
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 Adviesplatform WMO en 
Jeugd: Jan van Bakel, tel.: 06-25064586 
email: janvanbakel@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid algemeen Voorhout:   
vacature 
 
Bestuurslid algemeen Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid algemeen Sassenheim:  
Hans Wilson, tel.: 0252-348458 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Coördinator ouderenadviseurs: 
Henny Langenberg, tel.: 06-15094407 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 
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Geachte dames en heren, 
Gelukkig worden de coronaregels versoepeld zodat 
we meer “vrijheid” krijgen of anders gezegd meer 
bewegingsruimte krijgen. Nu maar hopen, dat de 
vooruitgang zich blijft voortzetten en dat er spoedig 
weer een normale tijd aanbreekt.  
De ontwikkelingen zijn van dienaard dat we heel 
actief bezig zijn de activiteiten voor het komend 
seizoen te kunnen realiseren zoals u dat van ons 
gewend bent. We houden daarbij rekening met de RIVM-regels. 
Vanaf 1 juli mogen we weer met maximaal 100 mensen activiteiten 
organiseren. Meestal komen we niet aan deze honderd. Maar we 
zullen ons wel moeten houden aan de 1m50 regel. Wij, en ook u 
zitten niet op een tweede semi lockdown te wachten. 
In het komend jaarprogramma zullen wij u in augustus uitgebreid 
informeren hoe we met die regel omgaan. Voor het zover is moeten 
we de maanden juli en augustus door zien te komen. Ik hoop dat u, 
ondanks de versoepeling van de regels, goed op u zelf blijft passen 
en blijf naar elkaar omkijken!  
Ik wens u een gezonde tijd toe. 
 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman,  
voorzitter 
 
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail : secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl   
Website : sassenheim.kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983 
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Dag van financieel veilig ouder worden 
maandag 15 juni 

 
In het kader van deze dag werd maandagmorgen 15 juni door de 
Lokale Alliantie een informatiebox aangeboden aan de wethouders 
van Hillegom, Lisse en Teylingen. 
 
Deze informatie box bevat zeer goede informatie over:  
Aan wie geef ik het vertrouwen over mijn nalatenschap en hoe regel 
ik mijn nalatenschap. Er zit ook een checklist in ten behoeve van het 
voorkomen van financiële uitbuiting. Waar moet ik aan denken bij 
het opstellen van een levenstestament. Is mijn mentorschap wel in 
goede handen?  
 
Wij zullen u in de komende maanden nader informeren over deze 
onderwerpen. 
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Schoonzus plunderde rekening moeder 
“Ik kreeg ergens vorig jaar de indruk dat mijn 
schoonmoeder geldzorgen had. Precies weet 
ik het niet meer, maar ze hintte erop dat er 
geld van haar rekening was afgehaald, vertelt 
Lindy”.  
 
“Ik vermoedde dat het om mijn schoonzusje kon gaan. Want die zat 
in de schuldsanering en ging opeens verhuizen. Na overleg met mijn 
man heb ik mijn schoonmoeder erover aangesproken. Ze vertelde 
dat ze had ontdekt dat ze rood stond, maar niet snapte hoe dat kon. 
Ik kwam erachter dat mijn schoonzusje de lopende rekeningen en 
spaarrekening beheerde; mijn schoonmoeder zei dat ze dat zelf niet 
kon.” 
 
Daarover was Lindy verbaasd: “Ze is eind zestig en ik dacht dat ze 
dat zelf deed. Mijn schoonzusje had grote bedragen naar zichzelf 
overgemaakt. Ik ben samen met mijn schoonmoeder naar de bank 
gegaan en daar zeiden ze dat ze aangifte moest doen. Maar dat 
deed mijn schoonmoeder niet; het gaat toch om haar dochter. Ik 
heb samen met de bank geregeld dat mijn schoonmoeder leerde 
internetbankieren. Het is een heel vervelende zaak; niemand heeft 
het er meer over. Mijn schoonvader weet zelfs nu nog steeds van 
niks. Ik vind dat het geld moet worden terugbetaald, maar heb er 
een hard hoofd in dat dat ooit gaat gebeuren. Onlangs hadden ze 
een nieuwe auto nodig, maar als gevolg van deze financiële 
mishandeling moesten ze een veel goedkopere auto aanschaffen 
dan ze wilden. 
 
Uit: de Telegraaf 
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Nieuw pensioencontract biedt perspectief, oordeel volgt later 
Na jaren van overleg over de pensioenen is het vandaag dan toch 
zover. De stuurgroep die het in juni 2019 gesloten pensioenakkoord 
uitwerkt is eruit. Het nieuwe pensioencontract moet, als het aan de 
stuurgroep ligt, in 2026 ingaan. Manon Vanderkaa, directeur van 
KBO-PCOB: “Dit nieuwe pensioencontract biedt perspectief.” 
 
Projectierendement in plaats van de rekenrente 
De stuurgroep heeft op 12 juni overeenstemming op hoofdlijnen 
weten te bereiken. In plaats van een pensioenuitkering waarmee 
mensen aanspraak kunnen maken op een vast bedrag, komt er een 
verwachte pensioenuitkering. De risicovrije (lage) rekenrente kan 
daardoor vervallen. In plaats daarvan komt er een projectie-
rendement. In dat projectierendement mag ook verwacht rende-
ment worden meegenomen. 
 
Indexatiekans 
In het nieuwe contract verdwijnen grotendeels ook de hoge buffers, 
het vermogen dat pensioenfondsen verplicht achter de hand 
moeten houden voor slechtere tijden. Door deze maatregelen stijgt 
de kans dat pensioenfondsen kunnen indexeren. Tegelijkertijd is de 
kans dat pensioenen verlaagd moeten worden ook groter. 
 
Analyse en gesprek met leden 
Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “We zijn voorzichtig 
positief gestemd over dit nieuwe contract. Het biedt gepensioneer-
den meer perspectief op indexatie, en dat is na 12 jaar inleveren 
echt noodzakelijk.” Vanderkaa vindt het echter nog te vroeg voor 
een definitief oordeel. “De kans op korten wordt ook groter. En er 
zijn meer vragen. We gaan alles daarom eerst goed bestuderen en 
er, net als de vakbonden, onze achterban erover raadplegen. Pas 
daarna, en als alle voors en tegens goed in beeld zijn, oordelen we.  
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We letten daarbij niet alleen op indexatieperspectief, maar ook op 
een goede uitgangspositie bij de overgang naar een nieuw contract 
én op de tussenliggende periode tussen nu en dat nieuwe contract. 
Want korten op weg naar een nieuw stelsel, dat is wat ons betreft 
echt uit den boze”. 
 
2021 
Voor 2021 is de kans op korten in ieder geval kleiner geworden. Net  
als in het najaar van 2019 heeft minister Koolmees besloten dat 
pensioenfondsen pas bij een dekkingsgraad van 90 procent hoeven 
te korten. 
 
Europese regeling verlenging rijbewijs 
De geldigheid van rijbewijzen die tijdens 
de coronacrisis zijn verlopen, wordt met 
zeven maanden verlengd. Dat heeft de 
Europese Commissie besloten, laat 
minister van Infrastructuur en Water-
staat Cora van Nieuwenhuizen weten. 
Op die manier kunnen automobilisten 
met een rijbewijs dat tussen 1 februari en 1 september 2020 is 
verlopen of nog verloopt langer doorrijden. Ze mogen het rijbewijs 
in de hele EU blijven gebruiken. De duur van zeven maanden geldt 
vanaf de datum waarop het rijbewijs verloopt. Rijbewijzen die zijn 
geschorst of ingevorderd, vallen buiten de regeling. 
 
75 jaar of ouder? 
De coulanceregeling die 1 december 2019 is ingegaan maakt het 
mogelijk dat bestuurders nog een jaar langer met hun verlopen 
rijbewijs binnen Nederland kunnen rijden. Bestuurders van 75 jaar 
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of ouder die binnen de coulanceregeling van 1 december 2019 
vallen en waarvan het rijbewijs na 1 februari 2020 is verlopen vallen 
nu onder de Europese regeling. Zij kunnen tot 7 maanden na de 
verloopdatum van het rijbewijs binnen Europa blijven rijden. Er zijn 
hiervoor geen aparte formulieren of codes nodig. Valt u in de 
coulanceregeling van december jl. en is uw rijbewijs verlopen voor 
1 februari 2020 dan is rijden in het buitenland niet mogelijk. 
 
Bende besteelt senioren via de computer 
Vier mannen en een vrouw hebben in Nederland meer dan 
tweehonderd mensen, vooral senioren, via internet beroofd van 
hun spaargeld.  
De politie kreeg tweehonderd aangiftes binnen 
van mensen die opgelicht zijn via de telefoon en 
internet. Ze raakten daarbij in totaal meer dan 
vier miljoen euro kwijt. De afgelopen weken 
arresteerden de agenten de bende; mensen 
tussen de 21 en 30 jaar oud.  
De criminelen gingen heel slim te werk. De mannen en vrouw 
deden alsof ze voor een bank werkten en belden mensen op. Ze 
zeiden dat er een hack dreigde. Het advies was dan om het 
banksaldo over te maken naar een zogenaamd veilige rekening.  
 
Toegang tot de pc 
De criminelen 'hielpen' de slachtoffers door mee te kijken op hun 
computer. Daarvoor moesten de mensen een programma op hun 
pc zetten: Teamviewer. Via dat programma kregen de verdachten 
toegang tot de pc’s van de slachtoffers. Ze hielpen dan met geld 
overmaken, maar dat ging niet naar de beloofde ‘kluisrekening’. 
De euro’s kwamen terecht op de rekeningen van tussenperso-
nen. Zo maakten ze enorme sommen geld buit. 
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De vijf verdachten hadden dure merkkleding in huis en grote 
sommen contant geld. De politie is nog niet klaar met het 
onderzoek. Het kan zijn dat er meer mensen worden opgepakt.  
 
Werk niet mee 
Mensen van de bank bellen nooit op met dit soort verhalen. 
Krijgt u iemand aan de lijn die vraagt of u geld overmaakt, hang 
dan op. Werk nooit meer aan zulke vragen. Maak ook geen geld 
over naar iemand die er via sms of WhatsApp om vraagt. Ook 
niet als het lijkt of een kind, familielid of vriend van u ernaar 
vraagt. Criminelen doen zich vaak voor als een bekende. 
 
Organisatie 
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief 
is op 20 april jl. de fusieakte bij notaris Miranda 
Heemskerk in Voorhout gepasseerd. Dit houdt in 
dat de naam Seniorenvereniging Teylingen nu 
juridisch is vastgelegd en dat als gevolg daarvan een inschrijving bij 
de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden.  
Door de coronacrisis zijn de afgelopen twee maanden geen 
nieuwsbrieven verspreid door de contactpersonen daar ook zij tot 
de kwetsbare risicogroep behoren. Om toch onze leden te 
informeren hebben wij aan de leden waarvan het emailadres bij ons 
bekend is informatie, onze nieuwsbrieven en het ledenmagazine 
KBO-PCOB per email toegezonden. Zo hielden we toch contact met 
de leden. We zijn nog steeds in de coronatijd. Gelukkig zijn de 
strenge maatregelen wat versoepeld en kunnen we weer starten 
met het verspreiden van de nieuwsbrief. 
Mocht u inmiddels over een emailadres beschikken dan zouden wij 
dat gaarne vernemen. Heeft u geen computer, laptop of tablet en 
dus geen email dan kunt u ook een emailadres van uw kinderen of 
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vrienden opgeven. Die kunnen u dan informeren als er een bericht 
van de vereniging is verstuurd.  
Laat het ons weten hoe wij ook u per mail kunnen bereiken! 
Meldt u dit per e-mail of telefonisch bij het secretariaat van 
Seniorenvereniging Teylingen. 
 
Corona, oftewel de kroon op de Voorjaarsschoonmaak 
Alles wat  nu volgt  staat  in geen verhouding 
met  de ernst  van de situatie waarin we met 
z’n allen verzeild zijn geraakt: de coronacrisis. 
Het hele land ligt stil en daardoor zien we 
gelukkig een gestage afname van de 
bezetting op de IC-afdelingen van onze 
ziekenhuizen.  
 
En nu het inderdaad erop lijkt dat het einde van de virusterreur in 
zicht komt, zitten we met z’n allen te wachten op een verdere 
afbouw van de beperkingen in het publieke domein. De vrees voor 
een ziekenhuisramp heeft nu plaatsgemaakt voor de vrees voor een 
economische ramp. Zoals gezegd, alles wat ik nu ga schrijven staat  
in geen verhouding met de maatschappelijke impact van de corona-
crisis.  
 
Maar kortgezegd komt het erop neer dat de coronatijd, nu die in het 
voorjaar valt, in wezen ook een toptijd blijkt voor al die overijverige 
huismoeders die in het voorjaar hun huis op orde willen hebben. 
Wat zeg ik? Op orde! De overijverige dames willen het huis van 
binnen en van buiten, en van boven tot onder, helemaal schoon en 
aan kant hebben. Dus, de keukenkasten worden helemaal uit- en 
weer ingeruimd, gordijnen gewassen en de kledingkasten ontsmet. 
Het is lente en het nestje moet blinken.  
 



Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim

-11-

Nieuwsbrief : juli 2020, nr. 7 
  

 
      -11- 
 

Elk jaar is dit specifieke fenomeen een 
ware bedreiging voor de gemoedsrust van 
het mannelijk deel van het huishouden. 
Want stoelen moeten worden versjouwd, 
kasten opgetild en behang vernieuwd.  
Dit jaar is het echt helemaal feest voor 
onze schoonmaaknimfen: manlief  mag  de 
deur niet uit en is dus voltijds beschikbaar. 
En zo zie ik links en rechts brave huisvaders 

op hun knieën door de voortuin kruipen.  
 
Ik zag mijn goede vriend M. op zijn carport, met daarop een hoge 
trapladder, op de bovenste trede reiken tot aan de nok van het dak 
met een poetsdoek in de hand. Een hoogtepunt in de voorjaars-
schoonmaak.  
Van Chris Zaad 
 

********** 
 

Een Zomerdag 
Mijn gedachten zweven 

Ver van alle aardse dingen 
Deze zomer geef ik me over 

Aan mijn mijmeringen 
Als een vlinder op de wind 
Hoog boven alles verheven 

Wil ik even de mooie dingen zien 
                   Van het gewone leven 
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De oplossing van de puzzel  in de nieuwsbrief (digitaal) nr. 5  
 

1. Monnikendam  
2. Bodegraven  
3. Haastrecht 
4. Zwijndrecht  
5. Goedereede  
6. Vogelenzang 
7. Houten 
8. Tiengemeten  
9. Hattem  
10. Elspeet 
11. Dodewaard 
12. Zandvoort 
13. Eibergen 
14. Lutteraden 
15. Utrecht 
16. Boskoop 
17. Hindeloopen  
18. Amsterdam 
19. Ridderkerk 
20. Heerhugowaard  
21. Bruinisse 
22. Winterswijk 
23. Rotterdam 
24. Bolsward 
25. Appelscha                 

26. Kampen 
27. Zevenbergen 
28. Oudega 
29. Zoetermeer 
30. Den Hout 
31. Elshout 
32. Halfweg 
33. Nieuwkoop 
34. Den Helder 
35. Buren 
36. Woubrugge 
37. Achtmaal 
38. Waalwijk 
39. Schipluiden 
40. Schoonebeek  
41. Kruisland 
42. Boxmeer 
43. Zürich 
44. Zoutkamp 
45. Zeist 
46. Lopik 
47. Assen 
48. Beilen 
49. Krommenie 
50. Overloon 
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Aanmeldingsformulier nieuw lid  /  nieuwe leden 
 
Onderstaande perso(o)n(en) geven / geeft zich op als lid van: 
О  afd. Sassenheim            О Voorhout           О afd. Warmond 
 
Lid 1 

Voorletters en Achternaam ______________________________________ 

Tussenvoegsels __________________Geboortedatum ________________ 

Roepnaam ______________________________________ geslacht M / V * 

Straat en huisnummer __________________________________________ 

Postcode en Plaats _____________________________________________ 

Telefoon   _______________________Mobiel _______________________ 

Emailadres ___________________________________________________ 
Indien uw partner lid wil worden: 
Lid 2 
Voorletters en Achternaam ______________________________________ 

Tussenvoegsels __________________Geboortedatum ________________ 

Roepnaam ______________________________________ geslacht M / V * 

Wilt u gebruik maken van de collectiviteitskorting bij: 

О   Zorg en Zekerheid                       О   Zilveren Kruis Achmea          
 
Plaats:                                                                                       2020 (datum) 
 
 
Handtekening lid 1 Handtekening lid 2 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Wilt u gebruik maken van de automatische incasso dan kunt u tevens het 
aan de achterzijde staand machtigingsformulier invullen en ondertekenen. 
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DOORLOPENDE MACHTIGING                          SEPA 
 
Incassant: Seniorenvereniging Teylingen    ID : NL13ZZZ77914104000 
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. 
 
Bankrekening IBAN-nummer :         
NL 
 

                

 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving 
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Plaats:                                                                    2020 (datum) 
 
Handtekening lid 1:     Handtekening lid 2: 
        
Aanmeldingsformulier zenden naar secretariaat Seniorenvereniging 
Teylingen, afd. Sassenheim, , Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim. 
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Ouderen (O)- en/of Belastingadviseurs (B) 
Bert  van den     Nouwland  O+B email  bvandennouwland@ziggo.nl 

tel. 0252-864572 
coördinator     belastinginvullers 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dick Voerman     O dickvoerman@icloud.com 
tel.: 06-4808 5888 

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

 



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


