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VOORWOORD 
 
Gelukkig we kunnen weer! Het zomerprogramma 2022 staat dan 
ook weer in de startblokken!  
Voor de leden van Seniorenvereniging Teylingen die er in juli en 
augustus op uit willen trekken, bieden wij ons zomerprogramma  
aan.  De activiteiten zijn ook toegankelijk voor niet-leden van de 
vereniging, maar die betalen iets meer. Daarnaast hebben leden van 
de vereniging voorrang als te veel niet-leden zich aanmelden.  
 
Dit zomerprogramma wordt aan de leden 
vanaf 50 jaar aangeboden, juist in een 
periode dat ontmoetingscentra, vaak 
gesloten zijn, activiteiten op “een laag 
pitje staan” en familie, vrienden en 
kennissen op vakantie zijn wil de seniorenvereniging voor de 
thuisblijvers een aantal activiteiten organiseren.  
 
Met de vele inschrijvingen van de laatste jaren blijkt er onder onze 
leden grote belangstelling te bestaan om dan juist samen in deze 
periode iets te ondernemen. Dat motiveert het bestuur om een 
breed palet aan activiteiten aan te bieden.  
 
Namens de Commissie Gezamenlijke activiteiten 
Hans Boere 
Netty Havenaar 
Chris Zwetsloot 
 
 

Wij wensen alle deelnemers veel genoegen met de 
activiteiten en met de ontmoetingen die dit 

activiteitenprogramma mogelijk maakt. 
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INSCHRIJFVOORWAARDEN ZOMERACTIVITEITEN 
 

1. Ieder lid van Seniorenvereniging Teylingen kan deelnemen aan de 
zomeractiviteiten. 

2. Inschrijving van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijf-
formulier (zie pp.16-17) zenden aan het: Secretariaat van Senioren-
vereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim òf per 
email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl  

3. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van het inschrijf-
formulier en de betaling. Inschrijving en betaling uiterlijk 19 juni 
2022 (let op het aangegeven bankrekeningnummer (zie pag.1)). 

4. Om de deelnemersprijs zo laag mogelijk te houden, sturen wij u 
géén schriftelijke bevestiging van uw inschrijving(en). Houd daarom 
zelf goed in de gaten waar en wanneer u verwacht wordt, zeker als u 
zich voor meerdere activiteiten heeft aangemeld (bewaar hiervoor 
dit zomerprogramma goed). 

5. Uitsluitend als een activiteit niet doorgaat (bijv. bij te weinig deelne-
mers of extreme weersomstandigheden), dan wel bij overinschrij-
ving, wordt men daarover telefonisch of per e-mail geïnformeerd.  

6. Deelnemers dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de activi-
teit aanwezig te zijn. Bij afwezigheid tijdens de activiteit verplicht de 
organisatie niet tot terugbetaling van het inschrijfgeld. 

7. De organisatie van de zomeractiviteiten is niet aansprakelijk voor 
schade toegebracht aan de deelnemer of aan diens eigendommen, 
noch aansprakelijk voor schade die een deelnemer toebrengt aan 
derde(n). Deelname is voor eigen rekening en risico. 

8. Voor de dagtochten gelden de voorwaarden voor deelname aan 

dagtochten en/of meerdaagse reizen (zie hiervoor onze website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl/# bij ledenservice). 
 

Een extra inschrijfformulier kunt u zelf kopiëren of downloaden van 
website https://seniorenverenigingteylingen.nl/pagina Nieuws, of 
ophalen op een van onderstaande adressen in : 
-   Voorhout  bij Hans Boere, Julianalaan 27, tel. 06-22526285 
-   Warmond  bij Chris Zwetsloot, Machenlaan 50, tel. 071-8889544  
-   Sassenheim bij Netty Havenaar, Kagerdreef 186, tel. 06 1818 4053. 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
https://seniorenverenigingteylingen.nl/
https://seniorenverenigingteylingen.nl/pagina
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SPORT- EN CULTUURREGELING GEMEENTE TEYLINGEN 
 

Meedoen aan activiteiten : ook bij een laag inkomen! 
Seniorenvereniging Teylingen heeft een drieledige doelstelling. Dat 
is belangenbehartiging, voorlichting en het organiseren van activitei-
ten. Wat de activiteiten betreft hebben wij u al eerder geïnformeerd 
over de Sport- en Cultuurregeling zoals deze in onze gemeente 
geldt. Het doel van deze regeling is om mensen met een laag 
inkomen financieel tegemoet te komen zodat zij ook deel kunnen 
nemen aan activiteiten buitenshuis en daarbij mensen kunnen ont-
moeten. Voor onze vereniging kunt u denken aan activiteiten als 
aquarellen, bowlen, dagtochten/vakanties, quilt-bee, hobby-, lees- 
en schilderclub, bloemschikken etc. maar ook de zomeractiviteiten. 
Als u in de loop van een verenigingsjaar aan meerdere activiteiten 
deelneemt (bijv. naast de contributie en minimaal 2 activiteiten) is 
het mogelijk voor deze regeling in aanmerking te komen. Deze 
activiteiten hoeven niet verenigingsgebonden te zijn. 
 
Heeft u een laag inkomen en weinig of geen geld om aan onze 
(zomer)activiteiten deel te nemen? Dan is deze korting misschien 
iets voor u. Of u voor de korting in aanmerking komt, is afhankelijk 
van de hoogte van uw maandelijks inkomen. 
 
Hoogte van de korting : de korting bedraagt maximaal €150 per jaar 
en wordt overgemaakt naar Seniorenvereniging Teylingen. 
 
Maximaal maandelijks netto inkomen (pensioengerechtigden):  
                  Alleenstaanden € 1.498     /      Echtpaar € 2028 
 
Bij wie meld ik me aan voor de korting 
Aanmelden is heel eenvoudig en kan op twee manieren. De eerste 
mogelijkheid is via het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen. Ze 
regelen dan samen met u de aanvraag van de korting. De tweede  
mogelijkheid is dat u de korting aanvraagt via Welzijn Teylingen. Ook 
Welzijn Teylingen kan u helpen met de aanvraag. 
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• Richtlijnen Sport- en Cultuurkorting  zie website: 
 https://www.welzijnteylingen.nl/paginas/98/Sport%20en%20Cult

uurregeling%20voor%20volwassen 
•  Aanmeldformulier sport- en cultuurregeling zie website:  
 https://www.welzijnteylingen.nl/sport_en_cultuur 
 

Automaatje 
Bij een enkel activiteit dient u met eigen vervoer naar de 
aangegeven locatie te komen. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, 
dan is het mogelijk met Automaatje van en naar de opstapplaats 
van een zomeractiviteit te komen. U dient hiervoor tijdig contact op 
te nemen met Welzijn Teylingen. Dit doet u door op werkdagen 
tussen 8.30 uur en 12.00 uur contact op te nemen met Welzijn 
Teylingen, tel. 0252-231805.  
Een meerijder betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van 
€ 0,35 cent per kilometer aan de vrijwillige chauffeur. Een rollator of 
rolstoel kan mee als die inklapbaar is. 
 

Vervoer als meerijder 
Ook is een mogelijkheid dat leden van vereniging leden meenemen 
in hun auto. De Meerijders en chauffeurs die meerijders in hun auto 
willen meenemen worden verzocht dat tijdig aan het secretariaat 
van Seniorenvereniging Teylingen door te geven ter afstemming. De 
meerijbijdrage wordt in overleg met de betreffende chauffeur 
bepaald. 

 
 

https://www.welzijnteylingen.nl/paginas/98/Sport%20en%20Cultuurregeling%20voor%20volwassen
https://www.welzijnteylingen.nl/paginas/98/Sport%20en%20Cultuurregeling%20voor%20volwassen
https://www.welzijnteylingen.nl/sport_en_cultuur
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ZOMERACTIVITEITEN 
 
01  Historische wandeling Noordwijk ma 11 juli 2022 
Deze wandeling in en rond Noordwijk-Binnen gaat door de histo-
rische kern van het dorp. Allereerst starten we met koffie met gebak 
bij Hotel Hof van Holland aan de Voorstraat 79, 2201 HZ Noordwijk. 
Aldaar worden we opgehaald door de gids voor de wandeltocht. 
Deze voert langs 19 mooie plekjes en gebouwen uit de lange historie 
van de oude kern. De wandeling duurt ca. 1,5 uur. 
 

Datum maandag 11 juli 2022 

Aanvangstijd 10.00 uur 

Verzamelplaats Hotel Hof van Holland aan de Voor-
straat 79, 2201 HZ Noordwijk  

Kosten p.p. Leden €11,50 
Niet-leden €14,00 

Aantal deelnemers maximaal 24 

Vervoermiddel Eigen vervoer 

Begeleider Hans Boere 

 
02 Competitie Jeu de Boules met lunch di 12 juli 2022 
Hou je van gezellig bezig zijn, bewegen in 
de buitenlucht, sociaal contact. Dit jaar 
organiseren we voor het eerst een com-
petitie jeu de boules tussen de drie 
afdelingen van onze vereniging. In de drie 
de kernen van gemeente Teylingen zijn drie 
verenigingen jeu de boules. Een  aantal van 
onze leden is daar lid van en hebben dus ervaring met het spel. Om 
deze reden lijkt het ons leuk in de zomerperiode een competitie jeu de 
boules te organiseren verspreid over drie dagen in elke kern een dag. 
Elk lid van seniorenvereniging Teylingen mag zich aanmelden. Ook 
leden, die wel eens kennis willen maken met dit spel zijn welkom. 
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We starten de 1e dag in Warmond op dinsdag 12 juli 2022.  
Er worden deze dag twee  poules gespeeld.  
 
10.00-10.50 uur  1e partij van 50 minuten.                      
11.15-12.05 uur 2e partij van 50 minuten.                                                                        
12.30-13.30 uur  Gezamenlijke lunch  
Prijsuitreiking voor de beide poelen met consumptie.  Voor de deel-
nemers die aan alle drie de competitiedagen hebben deelgenomen 
vindt op de laatste speeldag de uitreiking van de competitieprijs plaats.  
 
Bij slecht weer wordt - zo mogelijk -   een andere dag gepland. 
 
Datum dinsdag 12 juli 2022 

Verzamelen 9.30  uur. Aanwezig zijn voor koffie 
/thee en indeling banen 

Starttijd 10.00 uur 

Locatie Tennisvereniging Jeu de Boules 
Overbos, Herenweg 98, Warmond 

Kosten p.p. Leden €15,-- (incl. koffie/thee, 
lunch, consumptie) 
Niet-leden € 17,50 

Aantal deelnemers 28 

Vervoermiddel Eigen vervoer naar Warmond 

Begeleiders Jos Verkleij en Chris Zwetsloot 

 
03 Fietstocht met lunch  do 14 juli 2022 

  
In een aantal jaren waarin wij fietstochten organiseren, horen wij 
steeds dat de deelnemers soms op plaatsen komen waar zij {en er  
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zijn diehards die hebben inmiddels toch wel heel wat tochten zelf  
 
ondernomen} nog niet eerder zijn geweest. Dat doet ons goed dat 
wij toch weer u daar kunnen en willen brengen wat dan toch weer  
nieuw voor jullie is.  
Dit jaar organiseren 3 tochten, vanuit elke kern 1 tocht. Wij zijn al 
druk bezig om wat minder bekende gebieden in onze fietsroutes op 
te nemen. Ook zijn we een beetje zoekende om de ritten wat anders 
in te delen en niet meer traditioneel "eerst een koffiepauze en aan 
het einde een lunch" maar om halverwege de lunch te gebruiken en 
aan het einde nog even napraten onder het genot  van een 
afzakkertje.  
De routes zullen weer rond de 50 km liggen. Start u in een ander 
kern hou er dan rekening mee dat u accu voldoende is opgeladen 
om freewheelend thuis te kunnen komen. Hans en Chris hebben er 
weer volop zin, nu u en vele andere nog….!!! 
 

Datum donderdag 14 juli 2022 

Tijdstip 10.00-15.00 uur 

Verzamelpunt Basisschool Laan van Oostergeest, 
Warmond 

Kosten p.p. Leden €27,50 ,- (lunch + consumptie) 
Niet-leden €30,50 

Aantal deelnemers maximaal 30 

Begeleiders Hans Boere, Chris Zwetsloot 

 
04 Rondvaart naar Amsterdam  vr 15 juli 2022 
Deze geweldige dagtocht vertrekt vanaf Warmond. U geniet van 
kleine Hollandse dorpjes, molens en schitterende vaarwegen door 
het oer-Hollandse landschap. We varen over de Kagerplassen 
richting de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder naar het 
Nieuwe Meer. Via de sluis komen we op de Kostverlorenvaart. We 
varen dwars door de stad Amsterdam. Alle bruggen gaan voor ons 
open. Uiteindelijk komen we op ’t IJ en varen we langs Pampus, het 
Forteiland dat ligt in het IJmeer tussen Amsterdam en Muiden.  



Zomeractiviteiten 2022                                   

 
-9- 
 

 
Aan het einde van de dag meert de kapitein het schip af bij de NDSM 
werf.  
Vanuit Amsterdam wordt u aan het eind van de middag met een luxe 
touringcar weer naar Warmond teruggebracht. 
De dagtocht is inclusief koffie met gebak en een uitgebreid lunch-
buffet  . Verder is tijdens de vaartocht, naast de inbegrepen verzorging, 
een kleine kaart (tegen betaling) beschikbaar, met een beperkt 
assortiment dranken en etenswaren. 
Deze vaartocht wordt uitgevoerd met een schip met bovendek. 
 
Datum vrijdag 15 juli 2022 

Vertrektijd 10.30 uur (instappen 10.15 uur) 

Verzamelpunt Gemeentehaven Warmond 

Kosten p.p. Leden €79.00 + 1 consumptie 
Niet-leden €85,00 

Aantal deelnemers Max. 100 

Vervoermiddel Eigen vervoer (naar Warmond) 

Begeleider Commissieleden 

 
05 Fietstocht met lunch  do 28 juli 2022 

Voor de 2de fietstocht vertrekken van het 
startpunt Kerkplein bij de Bartholomeuskerk 
in Voorhout. 
Onderweg pauzeren we voor de lunch. 
 

 

Datum donderdag 28 juli 2022 

Tijdstip 10.00-15.00 uur 

Verzamelpunt Bij het kerkplein van de Bartholomeus-
kerk  in Voorhout 

Kosten p.p. Leden €27,50 ,- (lunch, consumptie) 
Niet-leden €30,50 

Aantal deelnemers maximaal 30 

Begeleiders Hans Boere, Chris Zwetsloot 
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06 Competitie Jeu de Boules met lunch  ma 1 augustus 2022 
Vandaag wordt de 2de dag van de competitie 
jeu de boules gespeeld. Deze keer in 
Voorhout. 
 
Programma  
Er worden deze dag twee  partijen gespeeld.  
10.00-10.50 uur  1e partij van 50 minuten.                      
11.15-12.05 uur 2e partij van 50 minuten.                                                                        
12.30-13.30 uur  Gezamenlijke lunch  
          Prijsuitreiking voor de beide poelen met consumptie.                                            
 
 
Datum maandag 1 augustus 2022 

Verzamelen 9.30  uur. Aanwezig zijn voor koffie 
/thee en indeling banen 

Starttijd 10.00 uur 

Locatie Biljartvereniging Agnes, Sportpark 
Elstgeest, Sportlaan 7 2215 NB 
Voorhout 

Kosten p.p. Leden €15,-- (incl. koffie/thee, 
lunch, consumptie) 
Niet-Leden €17,50 

Aantal deelnemers 28 

Vervoermiddel Eigen vervoer (naar Voorhout) 

Begeleiders Hans Boere en Niek van Rest.  

emailadres is: vanrest@ziggo.nl 

Tel: 06-53791029 

 
07 Bosmobiel Amsterdamse Bos  do 4 augustus 2022 
Ga gezellig mee met de bosmobiel het 

Amsterdamse Bos verkennen.   

In het Amsterdamse Bos rijden twee 
bosmobielen voor bezoekers die slecht 
ter been zijn. Het bosmobiel biedt 
senioren die minder goed ter been zijn  

mailto:vanrest@ziggo.nl
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de mogelijkheid een “rijdende boswandeling”  in het Amsterdamse  
bos te beleven. Het is een elektrisch overdekt voertuigje dat plaats  
biedt aan 5 personen en wordt bestuurd door een begeleider.  
Aansluitend aan deze wandeling gaan we naar Pannenkoeken 
Boerderij Meerzicht om te genieten van rijk belegde pannenkoeken. 
de lekkerste pannenkoeken van Amsterdam. 
 

Datum donderdag 4 augustus 2022 

Ophaaltijd 10.00 uur 

Kosten p.p. Leden € 22,50 

Aantal deelnemers 10 

Vervoermiddel In overleg 

Begeleider Hans Boere en Chris Zwetsloot 

 
08 Stadswandeling Dordrecht      wo 10 augustus 2022 
 

  
We vertrekken met de trein van station Sassenheim om …. Uur naar 
Dordrecht. Waar we om 10.00 uur bij Lunchroom Helena worden 
ontvangen met koffie en wat lekkers.  Om 11.00 uur worden we 
opgehaald door de gids voor een 1,5 uur durende wandeling door  
de historische binnenstad en het havengebied.  
De stad Dordrecht mag zich met recht de oudste stad van Holland 
noemen. De duizend monumenten bepalen nog steeds het gezicht 
van deze middeleeuwse stad. Verschillende bezienswaardigheden 
zoals Het Hof van Nederland, de Grote Kerk, en de Groothoofds-
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poort kom je tegen tijdens de wandeling. Na de wandeling, rond  
12.30 uur, keren we terug naar Lunchroom Helena voor de lunch. 
Om 14.00 uur gaan we naar de opstapplaats van de Dortevaer voor 
een rondvaart van 1 uur door de havens.  
 

Datum woensdag 10 augustus 2022 

Verzamelpunt 08.30 uur bij de kaartautomaat op het 
plein bij station Sassenheim (zijde 
Sassenheim)  
Vertrek trein van 08.54 uur. 

Kosten p.p. €32,50 (koffie met gebak, wandeling, 
lunch (1x drank bij de lunch 
(frisdrank, koffie of thee) en 
boottocht 
Niet leden €35,00 
Kosten trein niet inbegrepen 

Aantal deelnemers 20 

Vervoermiddel Zie hieronder 

Begeleiders Hans Boere, Netty Havenaar 

 
Verzamelen op het plein bij station Sassenheim (zijde Sassenheim)  
Sassenheim:  08.30 
Vertrek:  08.54 
Overstappen in Leiden van perron 9a naar perron 6b 6 min   
Aankomst Dordrecht  09.56 
Daarna een kwartier lopen naar Brasserie Helena. 

 

09  Vaartocht Zwanburgerpolder di 16 augustus 2022 
Rond 12.30 uur verzamelen we ons bij 
Park Groot Leerust Burgemeester Kete-

laarstraat in Warmond om vandaar in te 
schepen in het antieke salonbootje “De 
Heere Schouten”, waarmee we een 
prachtige vaartocht maken om de Zwan- 
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burgerpolder. Halverwege wordt een drankje gebruikt. 
 
 
Datum dinsdag 16 augustus 2022 

Tijdstip vertrek 13.00 – ± 17.00 uur 

Verzamelpunt 12.30 uur Park Groot Leerust, Burge-
meester Ketelaarstraat in Warmond 

Kosten p.p. Leden €21,00 (vaartocht incl. 
consumptie) 
Niet leden €  23,50 

Aantal deelnemers maximaal 11  

Vervoermiddel Eigen vervoer (naar Warmond) 

Begeleider Chris Zwetsloot 

 
10  Fietstocht met lunch wo 17 augustus 
Voor de 2de fietstocht vertrekken van het startpunt Kerkplein van de 

Pancratiuskerk in Sassenheim 
 
Onderweg pauzeren we voor de lunch. 
 
 
 

 

Datum woensdag 17 augustus 2022 

Tijdstip 10.00-15.00 uur 

Verzamelpunt Kerkplein Pancratiuskerk te Sassenheim 

Kosten p.p. Leden €27,50 ,- (lunch, consumptie) 
Niet-leden €30,50 

Aantal deelnemers maximaal 30 

Begeleiders Hans Boere, Chris Zwetsloot 
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11 Competitie Jeu de boules met lunch  vr 19 augustus 2022 
Het is al weer de 3de en daarmee de laatste 
dag van de competitie Jeu de boules. Deze 
keer in Sassenheim. 
 
Programma  
 
Er worden deze dag twee  partijen gespeeld.  
 
10.00-10.50 uur  1e partij van 50 minuten.                      
11.15-12.05 uur 2e partij van 50 minuten.                                                                        
12.30-13.30 uur  Gezamenlijke lunch  
 

Prijsuitreiking voor de beide poelen en de competitieprijs met 
consumptie. 
Bij slecht weer wordt – zo mogelijk-  een andere dag gepland. 

 
 
 
Datum vrijdag 19 augustus 2022 

Verzamelen 9.30  uur. Aanwezig zijn voor koffie 
/thee en indeling banen. 

Starttijd 10.00 uur 

Locatie Jeu de Boules vereniging "De Vaste 
Voet" te Sassenheim aan de Van Alke-
madelaan  16 (achter het zwembad). 

Kosten p.p. Leden €15,-- (incl. koffie/thee, 
lunch, consumptie) 
Niet-leden €17,50 

Aantal deelnemers 28 

Vervoermiddel Eigen vervoer  

Begeleiders Harry Witteman, Hans Boere 
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12 Barbecue   di 23 augustus 2022 
Ook dit jaar sluiten we de zomer-
activiteiten af met een gezellige barbecue 
in de Tuinkamer van Bowling- en Party-
centrum De Tol. Deze barbecue bestaat uit 
lekkere vleesgerechten van de BBQ, diverse 
salades, een ijsje en een consumptie. 
De barbecue start 17.00 uur (zaal open 
16.30 uur). 
 
 
Datum dinsdag 23 augustus 2022 

Aanvangstijd 17.00 uur 

Locatie  Bowling- en Partycentrum De Tol, 
Hoofdstraat 147, Sassenheim 

Kosten p.p. Leden €34,00 
Niet-leden € 37,50 

Aantal deelnemers minimum 45 

Begeleiders Commissieleden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot ziens bij onze zomeractiviteiten! 
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INSCHRIJFFORMULIER ZOMERACTIVITEITEN 2022 

Ondergetekende wil aan de aangekruiste activiteiten deelnemen en 
heeft bij inschrijving gelijktijdig de deelnemerskosten overgemaakt 
op bankrekeningnr NL06RABO0354591983 ten name van Senioren-
vereniging Teylingen onder vermelding van “Zomeractiviteiten 
2022” en het nummer of de nummers van de door u gekozen 
activiteiten (zie linker kolom van het inschrijfformulier).  
 
Let op: 
Dit formulier kunt u alleen gebruiken voor opgave van maximaal 2 
personen (echtpaar/partners) woonachtig op hetzelfde adres. In 
andere gevallen graag voor ieder een apart formulier invullen. 

 

1e deelnemer: 
 

Naam: M/V 

2e deelnemer: 
 

Naam: M/V 

Straat + Huisnummer: 
 

Postcode: 
 

Woonplaats: 

Tel.nr.: Mobielnr. 

E-mail-adres: 
 

Handtekening 
 
 
 

In te vullen door Seniorenvereniging Teylingen: 
Betaald en ingeleverd op: 
datum:  

 
 
Ik heb kennisgenomen en ga akkoord met de inschrijfvoorwaarden 
van de zomeractiviteiten en (meerdaagse)dagtochten van Senioren-
vereniging Teylingen (zie pag.3) 
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ZOMERACTIVITEITEN 2022 
 

Nr. Activiteit    Datum Kosten 
p.p. 

Aantal 
pers. 

01 Historische wandeling 
Noordwijk 

ma 11-07 € 11,00  

02 Competitie Jeu de Boules 
Warmond  

di 12-07 € 15,00  

03 Fietstocht met koffie+gebak, 
lunch en consumptie (vanuit 
Warmond) 

do 14-07 € 27,50  

04 Rondvaart naar Amsterdam. 
 

vr 15-07 € 79,00  

05 Fietstocht met koffie+gebak, 
lunch en consumptie(vanuit 
Voorhout) 

do 28-07 € 27,50  

06 Competitie Jeu de Boules 
Voorhout 

ma 01-08 € 15,00  

07 Bosmobiel door het Amster-
damse bos 

do 04-08 € 22,50  

08 Stadswandeling Dordrecht wo 10-08 € 32,50  

09 Vaartocht Zwanburgerpolder  di 16-08 € 21,00 
 

 

10 Fietstocht met koffie+gebak, 
lunch en consumptie (vanuit 
Sassenheim) 

wo 17-08 € 27,50  

11 Competitie Jeu de Boules 
Sassenheim 

vr 19-08 € 15,00  

12 Barbecue Bowling- en 
Partycentrum De Tol 

di 23-08 €34,00  
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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 afd. 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 * 

 

Plaats:                  ______________          2022 (datum)   ______________                              

 

Handtekening lid 1 Handtekening lid 2       . 

 

 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 
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