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BESTUUR SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 
 
Voorzitter:  
Pieter van der Zanden 
Kandidaat-voorzitter 
email:  
 
Secretaris, ledenadministrateur:   
Netty Havenaar, tel.: 06-1818 4053 
email:  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Penningmeester:  
Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
email: penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Voorhout:   
Han van der Geer, tel. : 0252-703796 
Email: hannelvdgeer@ziggo.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 
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VOORWOORD 
Beste leden en vrijwilligers, 
Inmiddels hebben we 2023 ingeluid en als elk jaar wensten wij elkaar 
weer goede gezondheid, voorspoed, geluk en daarbij misschien een 
nieuwe uitdaging of leuke activiteiten om aan mee te doen. Uw 
seniorenvereniging heeft weer genoeg op stapel staan. In deze 
nieuwsbrief en ook in het jaarboekje leest u daar meer over en vindt 
u alle contactgegevens. Maar er is bij onze vereniging veel meer 
mogelijk: als het met u wat minder gaat en/of als u hulp kunt 
gebruiken bij het invullen van formulieren, contact met instanties of 
met belastingformulieren dan beschikken wij over gekwalificeerde en 
zeer gemotiveerde vrijwilligers. Zij bieden altijd een luisterend oor en 
kunnen u ook zeker met raad en daad bijstaan. Weet ons, ook in dit 
nieuwe jaar, te vinden.           
                         
Elkaar kunnen en willen helpen is in onze beleving een groot goed. 
Belangenbehartiging van senioren is een van de speerpunten van 
onze activiteiten. Er is hiervoor zeer regelmatig overleg met gemeen-
tes en diverse instanties (lokaal, regionaal en ook landelijk) die zich 
specialiseren in de meest uiteenlopende thema’s. Bijvoorbeeld over 
hoe zaken anders of beter zouden kunnen en over verdergaande 
onderlinge samenwerking. Op dit moment is er wederom overleg 
met de gemeente over onze jaarlijkse subsidieregeling gaande.   
Wij houden u op de hoogte. 
 
Het zal bijna niemand zijn ontgaan dat er al anderhalf jaar geen 
voorzitter van onze vereniging was. Maar dat betekende gelukkig niet 
dat we stuurloos waren. Alle bestuursleden en vrijwilligers hebben er 
hard aan gewerkt het schip drijvende te houden en dat is zeker goed 
gelukt. Met name onze secretaris, mevrouw Netty Havenaar, heeft 
bergen extra werk verzet. Voor al haar inzet in de afgelopen 13 jaar 
heeft zij onlangs uit handen van de burgemeester de Zilveren 
Barensteel in ontvangst mogen nemen, een officiële gemeentelijke  
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onderscheiding voor bijzondere prestaties in het algemeen belang. 
De kerstvieringen in Sassenheim, Voorhout en Warmond waren 
groots en feestelijk. Kenmerkend waren de hoge opkomst en de 
gezelligheid. Er werd voorgedragen, gezongen en vooral veel bijge-
kletst. De activiteitencommissies deden met succes hun uiterste best 
om alles soepel te laten verlopen. Bij alle drie kerstvieringen was ik 
aanwezig en mocht ik mij in het kort bij de aanwezigen introduceren 
als kandidaat-voorzitter. 
Ruim 40 jaar was ik werkzaam in het bedrijfsleven en daarnaast heb 
ik diverse bestuursfuncties mogen bekleden. Vandaar ook mijn 
belangstelling om bij onze seniorenvereniging als zodanig aan de slag 
te gaan. Na pensionering houdt het leven niet op en naast genieten 
van het leven samen met mijn vrouw Ans vind ik het prettig om zinvol 
en actief bezig te zijn. Dit voorzitterschap zal ongetwijfeld even 
wennen zijn, zeker met alle uitdagingen die momenteel ons pad 
kruisen.  
Er is genoeg werk aan de winkel en daar zal ik mij voor inzetten.  
Nu groet ik u allen vriendelijk en wellicht tot ziens! 
Pieter van der Zanden (kandidaat-voorzitter) 
 

In memoriam –  Annelies Veltman 
Met groot verdriet en verslagenheid bereikte ons het droevige 
bericht dat Annelies Veltman onverwachts is overleden.  
Diegenen die Annelies gekend hebben, zullen de verslagenheid en 
het verdriet begrijpen dat wij voelen bij dit verlies. 
Voor afd. Sassenheim heeft Annelies een aantal jaren met hart en ziel 
de maandelijkse bingo verzorgd en heeft ze als reisleider de 
gezamenlijke vakantieweken van de vereniging geleid. 
 
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man en kinderen 
en naaste familieleden. 
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Aanpassing Sport- en Cultuurregeling 
Zowel voor commerciële als niet-commer-
ciële sport- en cultuuractiviteiten kunt u 
korting krijgen bij de gemeente Teylingen. 
Denk aan de contributie van de vereniging, 
aquarelleren/tekenen, klaverjassen, gezellige 
bijeenkomsten, dagtochten, zomeractivitei-
ten en vakanties enz. 
 
 
Heeft u een laag inkomen om lid te worden van de vereniging of 
deel te nemen aan de activiteiten? 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 korting : maximaal €150 per jaar en wordt overgemaakt naar 
Seniorenvereniging Teylingen. 
 
Maximaal maandelijks netto inkomen (leeftijd vanaf pensioen-
gerechtigd):  
 

•     Alleenstaande € 1.643,38      •    Echtpaar/gezin € 2.231,89 
 
Bij wie meld ik me aan voor de korting 
Aanmelden kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is via het 
secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen. Ze regelen dan samen 
met u de aanvraag van de korting. De tweede mogelijkheid is via 
Welzijn Teylingen.  
 
• 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 
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VanderKlooster Mode op dinsdag 21 maart 2023  
Het mooie familiebedrijf VanderKlooster Mode is ontzettend trots 

dat zij dit jubileum kunnen vieren. Om dit te vieren 
gaan zij in 2023 heel veel extra doen om het bedrijf 
en de klanten in het zonnetje te zetten. Want zonder 
klanten geen VanderKlooster Mode. Feestelijk gebak, 
uitgebreide modeshows, een heerlijke lunch met 
extra lekkere hapjes, extra jubileumaanbiedingen in 
de winkel en feestelijke prijzen tijdens de middag-

activiteit. 2023 wordt een fantastisch jaar en VanderKlooster Mode 
gaat er alles aan doen om u op 20 maart een heerlijke dag te 
bezorgen. 
Degenen onder u die al één of meerdere keren een Lady’s Day 
hebben meegemaakt kennen het concept dat dit jaar dus extra 
feestelijk is: 
Ontvangst met koffie of thee met een gebakje van de banketbakker, 
een spetterende modeshow waarin door meerdere mannequins de 
nieuwe collectie geshowd wordt. Vervolgens een uitgebreide en dit 
jaar dus extra lekkere lunch. Na de lunch wordt de groep in tweeën 
gesplitst, voor de ene helft is er een gratis bingo met feestelijke 
prijzen, de andere helft van de groep gaat naar de ruime winkel waar 
diverse aantrekkelijke jubileum aanbiedingen zijn. U kunt hier de 
uitgebreide collectie kleding bekijken. Ziet u iets aantrekkelijk dan 
kunt u dit geheel vrijblijvend passen en eventueel kopen. (U hoeft 
uiteraard geen kleding te kopen; het is ook fijn alleen even rond te 
kijken wat de nieuwe collectie is). Na ongeveer een uur wisselen de 
groepen. (De gehele dag wordt naar behoefte koffie en thee 
geschonken). Rond 15.30 uur wordt feestelijk afgesloten met een 
advocaatje met slagroom waarna de bus u weer naar de opstapplaats 
brengt. 
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Vertrektijden  
om 08.30 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 
om 08.45 uur van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, in Sassenheim  
om 08.50 uur bij de Bernardus en  
om 09.00 uur bij het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. 
Prijs dagtocht: € 22,50 voor leden €27,50 voor niet leden. Dit is incl. 
reisverzekering. Leden van Seniorenvereniging gaan voor. 
Aanmelden: U kunt zich, tot 20 februari 2023, opgeven bij het 
secretariaat per email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
of telefonisch 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur). 
 
De betaling dient binnen één week na inschrijving te zijn overgeboekt 
op rekeningnummer NL06RABO0354591983 ten name van Senioren-
vereniging Teylingen onder vermelding van “Modeshow maart 2023”. 
Na overmaking van de reissom is uw inschrijving pas definitief.  
Coördinator: Netty Havenaar 
 
Verplaatsing Vierkamp Klaverjassen 
De Vierkamp in Noordwijkerhout op 21 januari 
2023 is verzet naar vrijdag 10 februari 2023 
Locatie: Ontmoetingscentrum Puyckendam, 
Pilarenlaan 4 P1, Noordwijkerhout. 
Deelnemers uit Sassenheim, Voorhout en 
Warmond die mee willen klaverjassen kunnen 
zich opgeven bij het contactadres van Cock 
Edelaar , tel. 0252-374295. 
 
Voor uw agenda: 
Op woensdagmiddag 29 maart a.s. vindt de algemene leden-
vergadering 2023 van Seniorenvereniging Teylingen plaats in De 
Verdieping te Voorhout, Doctor Aletta Jacobslaan 1  
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Contributie voor 2023  
Op de algemene ledenvergadering van mei 2022 is de contributie 
voor het jaar 2023 wederom vastgesteld op € 25,00.  
De meeste leden hebben een machtiging aan de Seniorenvereniging 
afgegeven. Voor deze leden wordt half januari automatisch het 
contributiebedrag van de bankrekening afgeschreven. Voor degenen 
die nog niet de in oktober toegezonden contributienota hebben 
betaald vragen wij u deze zo spoedig mogelijk te betalen in verband 
met de door ons te betalen met de financiële afdracht die de 
vereniging verschuldigd is aan de provinciale- en landelijke 
organisatie.   
Weet u niet zeker of er voor u een machtiging loopt, informeer dan 
even bij Netty Havenaar secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Hulp bij belastingaangifte 
De belastinginvullers van de vereniging staan weer klaar om u te 

helpen bij de aangifte. Voorwaarde is 
dat uw inkomen niet hoger is dan 
€  35.000,- of samen met uw partner 
€ 50.000, -.  
We vragen voor de verzorging van de 
aangifte een vergoeding van €15,00 
per aangifte. 
 

De belastinginvuller heeft daarbij in ieder geval de volgende 
gegevens van u nodig: 
- alle jaaropgaven (loon, pensioen, uitkering, overige inkomsten, 
bank, spaarrekening enz.) 
- machtigingscode 
- verzamellijst van ziektekosten. 
Zie voor namen belastinginvullers pag. 23.  
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     Agenda Seniorenvereniging Teylingen               
 

Februari 2023 
10 vr 09.45 uur Vierkamp Klaverjassen Puyckendam 
 

Agenda Afd. Sassenheim 
 

Januari 2023 
25 25 14.00 uur Quilt-bee Zaal 6 
26 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
30 ma 14.00 uur Leesclub Zaal 6 
Februari 2023 
02 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
02 do 14.30 uur Bowlen De Tol 
06 ma 09.30 uur Aquarelleren Zaal 6 
06 ma 14.00 uur Hobbyclub Zaal 6 
08 wo 14.00 uur Wandelgroep Stap Mee  
09 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
13 ma 14.00 uur Filmmiddag Zaal 5/6 
15 wo 14.00 uur Bloemschikken Zaal 5+6 
16 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
16 do 14.00 uur Bingo Theaterzaal 
20 ma 09.30 uur Aquarelleren Zaal 6 
20 ma 14.00 uur Hobbyclub Zaal 6 
22 wo 14.00 uur Wandelgroep Stap Mee  
22 wo 14.00 uur Quilt-bee Zaal 6 
23 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
27 ma 14.00 uur Leesclub Zaal 5 
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Agenda Afd. Voorhout 
 
Januari 2023 
31 di 09.30 uur Tekenen en schilderen De Verdieping 
31 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
Februari 2023 
07 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
09 do 14.00 uur Rotary De Verdieping 
14 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
20 ma 14.00 uur Klaverjassen met de Bokken De Verdieping 
21 di 09.30 uur Tekenen en schilderen De Verdieping 
28 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
 

Agenda Afd. Warmond 
 

Februari 2023 
02 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
07 di 14.00 uur SooS Trefpunt 
09 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
14 di 14.00 uur Denkgroep Warmond Trefpunt 
16 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
21 di 14.00 uur Quiz Trefpunt 
23 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
 

Uitslag Kerstpuzzel 
De oplossing was: Een goed en gezond nieuwjaar 
Onder de goede inzendingen zijn weer de VVV-
bonnen verloot. 
De gelukkige winnaars zijn: Els Westerop-van Eijk van 
afd. Warmond, afd. Voorhout (nog niet bekend)       
Nol Tukker, Menneweg 99,  van afd. Sassenheim  

Proficiat! 
De prijs zal worden thuisbezorgd. 
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ACTIVITEITEN AFDELING SASSENHEIM  
Op woensdagmiddag 30 november vierde afd. Sassenheim haar 60-jarig 
jubileumfeest in restaurant De Engel in Lisse. Ruim 100 personen 
waaronder de burgemeester en wethouder van de gemeente waren 
aanwezig. De officiële oprichting was op 8 oktober 1962. Vanaf die tijd 
heeft de afdeling zich ingezet voor de belangenbehartiging van de 
senioren in de gemeente Teylingen en organisatie van talrijke activi-
teiten.  
Hans Wilson opende deze middag en gaf in vogelvlucht een weergave 
van het 60-jarig bestaan van de afdeling (zie het verslag op onze website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl/60-jarig-jubileumfeest- 
seniorenvereniging-teylingen-afdeling-sassenheim/ 
Daarna werd gestart met een uitgebreide lunch gevolgd door een 
optreden van het Volendamse zangduo Peter en Anja, The Dutch Vocals. 
 
Op woensdagmiddag 21 december vond de kerstviering plaats even-
eens in De Engel. Als gevolg van de corona had de kerstviering twee jaar 
niet plaatsgevonden. Het werd een gezellige middag met optreden van 
het duo Ria Hurkens en Eddy van Damme, genaamd  La Donna Mobile.  
Ria begaf zich zingend en dansend tussen het publiek, terwijl Eddy haar 
begeleidde op het elektrische accordeon. Zij wisten met aanstekelijk 
enthousiasme iedereen tot zingen te verleiden.  
Na de pauze werd het verhaal “kerstfeest van Jetje,  de belevenissen van 
een gewoon gezin rond Kerstmis” voorgelezen door Wim Prins. 
Het is een geweldige middag geworden waarvan iedereen volop heeft 
kunnen genieten. 
 

Politie waarschuwt voor nepbankmedewerkers 
die pinpas komen ophalen 
De politie waarschuwt dat banken nooit opbellen en om de 
pincode van de pinpas vragen.  
"Zodra dit gebeurt hang dan direct de telefoon op. Ook 
komt uw bank nooit om uw bankpas thuis op te halen. 
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Zodra dit aangeboden wordt als extra service:  trap er niet in!  
Krijgt u een soortgelijk telefoontje als hierboven omschreven; hang 
meteen op en bel de politie", aldus het advies van de politie. Mocht er 
toch een afspraak zijn gemaakt met de oplichters om de bankpas op te 
laten halen wordt aangeraden om de deur niet open te doen. 
 
Filmmiddag 
Op maandagmiddag 13 februari wordt de film “Indecent Proposal” 

getoond. Demi Moore en Woody Harrelson zijn 
Diana en David Murphy, een stel dat op zwart 
zaad zit. Ze rekenen erop dat een snel reisje 
naar Las Vegas het geluk voor hen zal doen 
keren. Het lot is echter plotseling nog 
aantrekkelijker wanneer miljardair John Gage 
(Robert Redford) de inzet verhoogt – volledige 
financiële vrijheid. De prijs? Een nacht van 
passie met Diana. De betaling? Gewoon een 

miljoen dollar. Maar wat een snelle en simpele oplossing voor hun 
geldproblemen lijkt te zijn, levert meer wrijving op dan het echtpaar 
verwacht had, want dan komt als onderdeel van Gages meeslepende 
voorstel de hoge inzet van vertrouwen, liefde en aantrekkingskracht in 
het spel. De toegejuichte regisseur Adrian Lyne (Fatal Attraction, 
Flashdance) levert een film die een fascinerend moraalspelletje 
onderzoekt – een spelletje waarin elke speler zijn eigen strategie heeft, 
en zich aan een aantal spelregels moet houden. 
 
Aanvang:  14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:   zaal 5/6 van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40  
Kosten:   €2,00 bij binnenkomst te betalen  (incl. een kopje  
  koffie/thee en 1 consumptie) 
 

Alle senioren in de gemeente Teylingen is van harte welkom. 
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Puzzel - Woordzoeker 2023/01 
 

R F I  L  E P E  R  S O  N  E N V  E R V O E R R  

U G V  T  A N IJ  P  P U  N  E T E  B E D R R E E  

E K N  N  A B I  L A E B  A D E  E O P R O L O  

F L N  I  E C E  B  G S X  L D IJ  R V A V U E V  

F E O  W  M I  H  A  A I  P  R E E  R R R R T K R  

U B IJ  R D M W  O  C C IJ  O K B  T E K A E T E  

A S I  I  T L E  H  G F P  I  O E  V V E C P R V  

H E N  O  E N A  T S R  U  A G R  E N E H L I  K  

C G B  T  D U O  V  S R  A  E A N  T E R T A S L  

S R S  E  F I  O  C  B E N  A I  L  S R P W N C U  

U E V  F  R E E  E S S B  S F P  S E L A N H B  

B L E  D  R O G  S T N  U  P E I  R D A G I  E R  

R U U  T  S G E  U  E O  E  C Z O  N E A E N A IJ  

R E U  T  E I  R  P  M L H  R A D  I  O T N G U T  

L I  A  W  I  E O  I  N V  O  E G E  N G S G H T IJ  

G D E  I  N D L  E G E I  P S K  E O H E D O D  
 
BEDRIJFSVOERTUIG 
BELBUS  
BEROEP 
BESTELWAGEN 
BESTEMMING 
BIODIESEL 
BULKVERVOER 
BUSCHAUFFEUR 

DRUK  
ELEKTRISCHE AUTO 
FILE 
GOEDERENVERVOER 
GRENSCONTROLE 
INVOEGEN 
LIMOUSINE 
OPENBAAR VERVOER  

PARKEERPLAATS 
PASPOORT  
PECH 
PERSONENVERVOER 
RADIO  
RIJBEWIJS  
RIJDEN  
RIJTIJD 

STAD  
STUUR 
TACHOGRAAF 
TAXICHAUFFEUR 
TEGENSTUREN 
VRACHTWAGEN 
WEGGEBRUIKER 
ZONE 
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DODEHOEKSPIEGEL 
DRIEPUNTSGORDEL 

OPLEIDING  
PANNE 

ROUTEPLANNING 
SLAAPCABINE 

 
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 de oplossing op. De oplossing van deze keer 
heeft alles te maken met onbezonnen erop uitgaan.  
Oplossing puzzel 2023/01 indienen uiterlijk 15 februari per email 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl dan wel bezorgen bij het 
adres Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim onder vermelding van uw 
adres, zodat wij weten waar de prijs moet worden afgegeven. 
 
De oplossing van puzzel 2022/10 luidde: Garnalenkroket  
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
1e prijs bon van €10,00     2e prijs bon van €7,50  3e prijs bon van €5,00  
Vishandel Schuitemaker     Bakker Van Maanen     Restaurant Peking  
 
Na loting is de 1ste prijs voor mw. Ria Boon, Neptunusstraat 20,  de 2de 
prijs voor dhr. Dick Stomp, Kagertuinen 45, en de 3de prijs voor dhr. 
Marinus de Winter, Sassemerhof 45. 
 
 P.S. De puzzel is alleen bestemd voor leden die lid zijn van Senioren-
vereniging Teylingen, afd. Sassenheim. 
 
Contactpersoon rayon 18* 
Mijn naam is Corrie van der Lans-Nulkes. Geboren Torenlaan in het 
Nestje dat is een buurtgemeenschap van de Engel, gelegen tussen 
Sassenheim en Lisse, maar hoort bij de gemeente van Voorhout. (Lijkt 
wel een drielanden punt). 
Hier in de Engel heb ik mijn lagere school doorlopen, deze school stond 
naast de Engelbewaarders kerk. Een prachtige kerk met een karakteris- 
 
* (dwz de straten Crocussenstraat, Gladiolenstraat, Freesiastraat, Tulpenstraat, 
Irissenstraat, Hyacintenstraat, Narcissenlaan, Floris Schoutenstraat, Parklaan (even 
nrs 6 t/m 40). 
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tieke koepel die dateert uit 1931 en is een ontwerp van architect Jan 
Stuyt. Het is een echte Landmark zouden de Engelsen zeggen. Vanuit 
deze kerk ben ik in 1967 getrouwd met Bart van der Lans die een echte 
Sassemer is. Wij kregen twee kinderen, een jongen en een meisje 
waarvan helaas onze  zoon ons ontvallen is, wat ons leven drastisch zou 
beïnvloeden. 
Zelf heb ik verschillende hobby’s, zoals wekelijks een keer zwemmen.  
Al jarenlang lid van diverse verenigingen, waarvan er een paar niet meer 
bestaan onder andere de dames vereniging H. Theresia, en de 
handwerkclub vanuit het Rode Kruis, wat overging in de “Bezige bijtjes. 
Samen genieten wij van onze fietstochtjes, de omgeving hiervoor is dan 
ook geweldig. 
Wij  zijn al jaren lid van KBO-PCOB en de seniorenvereniging Teylingen, 
daar wordt echt geweldig en heel veel werk verricht door de activiteiten 
commissies. Lees de nieuwsbrieven dan sta je versteld wat er weer voor 
een iedereen georganiseerd wordt, nogmaals geweldig. 
Zelf loop ik nu een aantal jaren het ledenmagazine en de nieuwsbrief 
van deze Senioren vereniging, en met plezier. 
Als je dit blad weer in de brievenbus stopt en de mensen steken hun 
hand op dat geeft je een goed en tevreden gevoel. 
Zo ook als je weer een mooi boeket mag bezorgen, wat ook enorm 
gewaardeerd wordt. En/of een rouwbetuiging  als er iemand overleden 
is. Goed dat deze Seniorenvereniging aan een iedereen denkt. Ik hoop 
dat ik nog heel lang deze vrijwillige werkzaamheden kan en mag doen.  
 
Sisi en de Deense Wals 

Op maandagmiddag 17 april wordt een presentatie 
van Sisi en de Deense Wals gegeven door Maria 
Bonten.  Het adellijk geslacht “de Wittelsbachers‘ 
bracht vele  beroemde personen voort, waarvan 
keizerin Sisi het meest bekend is. Sisi kende in 
Beieren een onbezorgde jeugd, haar ontmoeting 
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met Frans Jozef I zal haar leven drastisch veranderen. 
Sisi vertrekt naar Wenen om er keizerin te worden. Het was de tijd van 
de Romantiek en de crinoline (hoepelrok). Johann Strauss jr. compo-
neerde “An der schönen blauen Donau” en introduceerde de zwierende 
wals aan het Weense hof. 
Aanmelden : wilt u deze presentatie bijwonen gelieve u aan te melden 
voor 20 maart (is verplicht) bij het secretariaat per email  
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of per telefoon  
nr 06 1818 4053 (van ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur).  
Locatie: ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
 
Programma Kunstbus Voor Senioren Lisse, mrt-apr.2023 
 
BEZOEK SINGER MUSEUM 
Datum woensdag 8 maart 2023, Plaats Singer Museum te Laren, 
Vertrek 12.30 uur, Retour 16.30 uur, Kosten € 42,50 incl koffie/thee 
en gebakje, te betalen voor 8 februari 2023. Bezitters van een 
museumjaarkaart of een pasje van de Vriendenloterij krijgen de 
kosten later gerestitueerd. 
Binnen en in de tuin van het museum is er een vaste collectie van 
circa 3.000 kunstwerken van o.a. William Singer, Auguste Rodin en 
Jan Sluyters. Een bijzondere expositie betreft werken van Kees van 
Dongen.  
 
THE FRANCIS VAN BROEKHUYZEN & DOMINIC SELDIS SHOW 
Datum zondag 19 maart 2023, Plaats Muziektheater Amare Den 
Haag, Aanvang 14.30 uur, Kosten € 62,50, te betalen vóór 1 februari 
2023. 
Wat krijg je als je de populairste en meest hilarische sopraan  
combineert met de charmantste en grappigste Britse contrabassist 
Een vermakelijke muzikale show vol glitter en glamour!  
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HERMAN VAN VEEN: De Voorstelling 
Datum vrijdag 14 april 2023, Plaats De Meerse Hoofddorp, Aanvang  
20.15 uur, Kosten € 60,-- te betalen vóór 1 maart 2023. Herman zingt, 
danst en speelt als altijd. Dat wordt een avondje genieten. 
NB: Voor deze voorstelling hebben wij alleen plaatsen op het balkon 
kunnen reserveren. Het theater heeft ons verzekerd dat de 
geluidskwaliteit uitste-kend is. Er is een lift in De Meerse aanwezig. 
 
BACK TO THE COUNTRY: Countrymuziek met de Savannah-band 
Datum vrijdag 21 april 2023, Plaats Schouwburg Amstelveen, Aanvang 
20.30 uur, Kosten € 47,50, te betalen vóór 20 maart 2023. 
De band Savannah en solist Dick van Altena trakteren u op populaire 
countrysongs afgewisseld met onbekende juweeltjes. De country-
grenzen worden soms opgerekt met aanverwante muziek uit de jaren 
60. 
 
Voor reizen met de Kunstbus gelden de volgende spelregels: 
• U dient lid te zijn van de Kunstbus. De kosten zijn € 5,- per persoon 

per seizoen over te maken op rekeningnummer 
NL81RABO0166334197 t.n.v. Paraplu - Kunstbus o.v.v. lidmaatschap 
2022-2223.  

• Bij uw eerste inschrijving voor een voorstelling gelieve u ook uw 
persoonsgegevens inclusief uw telefoonnummer en e-mailadres 
door te geven aan de penningmeester. 

• In het programma vindt u de uiterste datum voor onze ontvangst 
van uw betaling. 

• De lijst van deelnemers wordt in volgorde van de betalingen 
opgesteld.  

• Een bevestiging van uw deelname ontvangt u 1 à 2 weken van 
tevoren.  

• Bij overinschrijving kunt u op de reservelijst worden geplaatst. U 
krijgt daarvan een melding. Zo ook ingeval er alsnog een plaats is 
vrijgevallen. 
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• Voor dekking van de vervoerskosten is een minimumaantal 
deelnemers vereist. Bij onvoldoende belangstelling vervalt de reis. 
Alle betalingen worden terstond gerestitueerd.  

• Uw toegangskaarten ontvangt u in de bus. 
• Bij uitzondering en na telefonisch vooroverleg kunt u een metgezel 

meenemen.  
• De opstapplaatsen zijn: Westerdreef/De Beukenhof, winkelcentrum 

Poelpolder, brandweerkazerne te Sassenheim. 
• Nadere informatie kunt u inwinnen bij: 

Bep Clemens, tel. 413632               e-mail: bepclemens@gmail.com  
(penningmeester) 
Ria Markus, tel. 429885                   e-mail: marwer@ziggo.nl 
Irma Meijssen, tel. 06-19929671   e-mail: irmmeijssen@gmail.com 
Diny van der Zwet, tel. 415799      e-mail: aad.diny@casema.nl 
 

 
DOE MIJ MAAR EEN WIJNTJE ! 
Jaren geleden maakten wij een wandelvakantie door Schotland. Het 
werd een prachtige reis, met vele kilometers lopen door imposante 
landschappen bij weer en wind. Maar toen het op een bepaald 
moment drie dagen achtereen regende zonder ophouden, gingen wij 
bakens verzetten: een bezoek aan een kasteel, een museum, dagje 
shoppen en…….. 
 
Pieter houdt van whisky, hij is een kenner en een fijnproever op dit 
gebied. In Pitlochry staat de kleinste whisky distilleerderij van 
Schotland (ik heb zo’n bord 2x elders in het land zien staan!) en we 
besluiten daar naartoe te rijden. Het regent, en niet zo’n klein beetje 
ook. Mochten we het idee hebben dat niemand dit plekje zal kunnen 
vinden, dan komen we bedrogen uit. Pal tegenover de distilleerderij 
is een grote parkeerplaats en die staat vol met grote bussen en auto’s 
uit alle delen van de wereld. 
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Voor de ingang speelt een meisje in de nattigheid op een doedelzak, 
het klinkt behoorlijk onzuiver, af en toe klinkt er een valse noot uit de 
pijpen en volgens mij is het een leerlinge van de plaatselijke 
muziekschool die op alternatieve wijze een zakcentje staat te 
verdienen. Toch heb ik met haar te doen: ze is gehuld in een 
regencape, ze blaast zich suf om de doedelzak vol lucht te pompen en 
haar gezicht en haren zijn drijfnat. 
Eenmaal binnen volgt een gelikte show waarschijnlijk bedacht door 
een snelle reclamejongen, die door de eigenaar van het bedrijf is 
ingehuurd om zijn whisky zo goed mogelijk te verkopen aan 
liefhebbers van dit drankje (of niet). Voor een rondleiding moeten 
dure kaartjes worden gekocht, een sympathieke dame met een vals 
gebit wat te groot is voor haar smalle gezichtje, verwijst ons alvast 
naar hef proeflokaal waar na ongeveer 10 minuten de rondleiding zal 
beginnen. In de schuur, waar heel vroeger een arme boerenzoon de 
grondstoffen klaar voor verwerking maakte, volgt een videoshow, 
waarbij de eigenaar van het hele gebeuren opvallend vaak in beeld is 
en ja hoor, natuurlijk is hij een liefhebber van whisky, wat zeg ik: het 
is een levensstijl. Mensen die hier zijn geweest, staan voortaan 
anders in dit leven. 
We mogen allemaal twee soorten whisky proeven, die vakkundig 
wordt uitgedeeld door een frisse jongen in kilt. We mogen zelfs het 
glaasje meenemen en dan gaan we naar een ander gebouwtje waar 
de whisky ligt opgeslagen. 
Eerlijk is eerlijk, de donkere, vochtige ruimte vol met indruk-
wekkende houten vaten, ademt een plechtige sfeer uit die eerbied 
afdwingt. Er volgt een heel verhaal over hergebruik van de vaten, 
waar ze vandaan komen, de soorten hout waarvan ze gemaakt zijn en 
wat er vóór de whisky in zat.                              
En dan begeven we ons onder de deskundige leiding van het grote 
gebit (die overigens erg aardig en ter zake kundig is) naar het heilige 
der heiligen van Edradour: de distilleerderij, daar waar het proces van 
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deze overheerlijke whisky begint. Ik zie grote koperen ketels, vaten 
waarin een vloeistof ligt te gisten, twee mysterieuze flessen in een 
soort glazen kist van Sneeuwwitje en weer volgt een deskundige 
uitleg. 
 
Het boeit mij allang niet meer. Whisky is nu eenmaal niet mijn ding, 
maar dit moet voor Pieter, DE liefhebber, het Walhalla zijn. Iedereen 
mag zich vervolgens uitleven in de winkel van het complex en ik val 
steil achterover van de prijzen. Hier is 50 pond helemaal niks en 
alleen een doosje met 6 whisky/chocolade bonbons is goedkoop: nog 
geen 5 pond! Als Pieter besluit een dure fles aan te schaffen wil hij 
deze eerst wel even proeven. Geen probleem, even teruglopen naar 
het proeflokaal en voor 3 pond krijgt hij een volgesnoten vinger-
hoedje met het goddelijke vocht. 
 
Alles, maar dan ook alles, doet mij denken aan ons fiasco van de 
wijnproeverij in Chinon, waar wij uiteindelijk met lege handen en vol 
verontwaardiging de deur uitliepen. De arrogantie viert hier hoogtij, 
het personeel is weliswaar professioneel vriendelijk, maar dit alles 
verloopt via een strakke discipline die er, volgens mij, al bij de 
sollicitatie wordt ingestampt. 
 
Wat is whisky voor mij?                                                                                    
Dat is de aanblik van Pieter in een luie stoel, voeten op een bankje, 
een beetje dromerig voor zich uit starend en met een glas whisky in 
de hand. Af en toe laat hij de ijsblokjes tintelen in zijn glas en ik voel, 
zonder hem aan te raken, dat hij het leven goed vindt. 
 
Slainté bhar……. Proost!! 
 
Uit het dagboek van Tante Annie. 
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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 2023. De opzeg-
ging gaat dan per nieuwe kalender-
jaar in. Bij opzegging komt korting 
op de aanvullende zorgverzekering 
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  
4allprints  
Oplage Sassenheim  : 720 stuks  
De Roef, Bartholomeuskerk  
Oplage Voorhout : 480 stuks  
Oplage Warmond: 300 stuks 
 
Secretariaat/redactieadres  
Kagerdreef 186  
2172 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 Seniorenvereniging 
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  
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 

Evert Hegnauer 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@hetnet.nl 
coördinator iPad- en tabletcoaches  
tel: 0252-348458 

 




