
Seniorenvereniging Teylingen

Programma seizoen 2021-2022

Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl



-2-

Programma seizoen 2021-2022

-2-

INHOUDSOPGAVE pag. 

Bestuur 3 
Voorwoord  4 

Meedoen aan activiteiten: ook bij een laag inkomen! 5 

Speerpunten Seniorenvereniging Teylingen 6 

Sociaal Culturele Activiteiten 2021-2022 7 

Bewegen 8-11

Computer 12-14

Creatief 15-19

Cultuur 20-22

Diners 23-24

Informatie- en Themamiddagen 25

Agenda afdelingen 26-27

Kaartspelen 28-30

Spel- en Ontspanning 31-34

Vieringen en overige activiteiten 35-39

Vakanties/dagtochten 40-42

Aanmeldingsformulier activiteiten Sassenheim 43-44

Kortingen 45

Belangrijke Telefoonnummers 46

Aanmeldingsformulier nieuw lid/leden 47-48

Aantekeningen 49

Contact & Info 50

Ouderen (O)- en/Of Belastingadviseurs (B) 51



-3-

 
Seniorenvereniging Teylingen 
 

 
    -2- 
 

BESTUUR SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 
Voorzitter: vacature 
 
Secretaris, ledenadministrateur:   
Netty Havenaar, tel.: 06-1818 4053 
email:  

secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Penningmeester:  
Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
email: penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid belangenbehartiging en Adviesraad Sociaal Domein  
Teylingen : vacature 
 
Bestuurslid Voorhout:   
Wim van Kampen, tel. 0252-214992 
Email: webmaster@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Sassenheim:  
Hans Wilson, tel.: 0252-348458 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Coördinator ouderenadviseurs: 
Henny Langenberg, tel.: 06-15094407 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 
 
Coördinator belastinginvullers: 
Bert van den Nouland, tel: 0252-864572 
e-mail:   bvandennouwland@ziggo.nl 
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VOORWOORD 
 
Beste leden, 
Voor u ligt de tweede uitgave van het 
gezamenlijke jaarboekje seizoen 2021-2022 
(lopende van september 2021 tot en met juni 
2022) van Seniorenvereniging Teylingen. 
Elke afdeling heeft weer zij best gedaan om een 
leuk programma voor het komende seizoen op 
te stellen. 
Normaliter wordt het voorwoord altijd geschreven door de 
voorzitter. Daar hiervoor momenteel een vacature is heb ik de taak 
opgenomen dit keer dit te verzorgen. 
Het afgelopen seizoen heeft ons danig parten gespeeld. De 
pandemie was voor ons allen een moeilijk jaar. Alle activiteiten 
kwamen stil te liggen. Toch hadden we voor het afgelopen seizoen 
een jaarprogramma opgesteld wetende dat het doorgaan heel 
onzeker was. Een aantal keren hebben we dan ook de activiteiten 
moeten verschuiven en toen bleek dat het nog niet mogelijk was om 
bij elkaar te komen weer een nieuwe planning gemaakt. Dat heeft 
zich een paar keer herhaald. De corona bleef ons achtervolgen. 
Gelukkig zijn we nu allemaal gevaccineerd en zijn de covid-
maatregelen verder versoepeld zodat we weer bij elkaar kunnen 
komen. We hebben weer een programma voor het seizoen kunnen 
samenstellen.  
In dit boekje treft u het totale activiteitenprogramma van Senioren-
vereniging Teylingen aan. Daar een aantal activiteiten in september 
van start gaan heeft afdeling Sassenheim hiervoor een 
aanmeldingsformulier opgenomen op pagina 42-43. De afdelingen 
Warmond en Voorhout nemen dit op in een van hun nieuwsbrieven. 
 
Namens het bestuur 
Netty Havenaar, secretaris 
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Meedoen aan activiteiten: ook bij een laag inkomen! 
In een van onze nieuwsbrieven hebben wij u 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 ontmoeten.  
Voor onze vereniging kunt u denken aan activiteiten als aquarelle-
ren, bowlen, dagtochten, hobbyclubs, leesclub, bloemschikken, iPad 
/tabletbijeenkomsten etc. maar ook de zomeractiviteiten. Als u in de 
loop van een verenigingsjaar aan meerdere activiteiten deelneemt 
(dat wil zeggen naast de contributie en minimaal 2 activiteiten) is 
het mogelijk voor deze regeling in aanmerking te komen. 
 
Of u voor de korting in aanmerking komt, is afhankelijk van de 
hoogte van uw inkomen. De korting bedraagt maximaal €150 per 
jaar en wordt overgemaakt naar Seniorenvereniging Teylingen. 
 
Maximaal maandelijks netto inkomen (pensioengerechtigden):  

Alleenstaanden € 1.329, --   /      Echtpaar € 1.898, -- 
 
Bij wie meld ik me aan voor de korting 
Aanmelden 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. 
• Richtlijnen Sport- en Cultuurkorting  zie website: 
https://www.welzijnteylingen.nl/paginas/98/Sport%20en%20Cultuu

rregeling%20voor%20volwassen 
•  Aanmeldformulier sport- en cultuurregeling zie website:  
https://www.welzijnteylingen.nl/sport_en_cultuur 
 
Voor meer informatie over de Sport- en cultuurregeling kunt u 
contact opnemen met Welzijn Teylingen, tel. 0252-231805.  
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Speerpunten Seniorenvereniging Teylingen  
Wonen, Welzijn en Zorg 

Seniorenvereniging Teylingen vindt dat alle senioren in 
staat moeten zijn (of worden gesteld) om op een 
kwalitatief goede manier thuis oud te worden.  
Seniorenvereniging Teylingen kan senioren helpen bij het 

(anticiperen op) langer thuis blijven wonen. Een goed voorbeeld hiervan 
zijn de werkzaamheden van onze ouderenadviseurs.  
Veiligheid. 

Seniorenvereniging Teylingen interpreteert veiligheid als 
een integraal begrip. Dat wil zeggen dat valveiligheid, 
brand- en inbraakveiligheid en criminaliteitspreventie als 
één geheel worden gezien en ook als zodanig worden 

aangepakt. Het signaleren van ouderenmishandeling, maar vooral het 
helpen voorkomen hiervan, hoort ook tot de taken van onze vereniging. 
Koopkracht 

Seniorenvereniging Teylingen vindt dat de koopkracht-
ontwikkeling van senioren gelijk moet zijn aan die van 
andere huishoudens in de samenleving.  
 

Digitalisering 
Seniorenvereniging Teylingen is van mening dat senioren te 
allen tijde moeten kunnen participeren in de digitale 
samenleving. Zij stimuleert senioren tot deelname en pleit 
ervoor dat digitale toepassingen van overheden en gezag-

hebbende organisaties geschikt zijn of geschikt worden gemaakt en zijn 
voor personen die minder digitaal vaardig zijn. 
Zingeving 

De betekenis en waardigheid van een mens is en mag niet 
afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat iemand kan. 
Daarom besteden we aandacht aan waardig ouder worden, 
aan bewuste omgang met het levenseinde, maar ook aan 

levensvragen in zorg en welzijn. 
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SOCIAAL CULTURELE ACTIVITEITEN 2021-2022 
 

Binnen Seniorenvereniging Teylingen zijn vier 
activiteitencommissies werkzaam, nl. de over-
koepelende activiteitencommissie van Senioren-
vereniging Teylingen en de activiteitencommissies 
van de drie afdelingen elk afzonderlijk.  
Het bestuur vertegenwoordigt/organiseert de ver-
eniging en coördineert de belangenbehartiging 
waaronder de informatie- en themamiddagen en 

ook de gezamenlijke activiteiten. De activiteitencommissies in de 
afdelingen organiseren de sociaal- en culturele activiteiten middels 
het jaarlijks opstellen van  een eigen activiteitenprogramma. 
 
Seniorenvereniging Teylingen start in september weer de activitei-
ten met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Het vaccinatie-
programma van de overheid heeft gelukkig het beoogde effect 
gehad. Minister de Jonge is begin dit jaar verguisd vanwege de trage 
start, maar nu behoren we binnen Europa tot de koplopers. Van de 
senioren is in principe iedereen tweemaal gevaccineerd en dus 
redelijk tot goed beschermd tegen het Coronavirus. Sinds kort 
mogen we weer aan de slag en ook de mondkapjes zijn niet meer 
verplicht. Het is verheugend om te zien hoe de diverse activiteiten 
weer opgestart worden. 
Omdat u bijna 1,5 jaar veelal thuis hebt gezeten en bij onze vereni-
ging nauwelijks activiteiten zijn geweest is ons advies : 
 

“pak de draad weer op. Kom naar onze activiteiten en ontmoet  
oude bekenden en vrienden weer”. 

 
Wij hopen met dit programma u veilige en gezellige activiteiten aan 
te bieden. 
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BEWEGEN 
 
Bowlen Sassenheim 
Op maandag 6 september 2021 starten we 
weer met de competitie bowlen. Als gevolg 
van de sluiting van de Oude Tol Partycentre 
gaan we nu bowlen op de bowlingbanen 
van Lucky’s Bowling bij Dekker in Warmond. Er worden negen 
middagen georganiseerd. 
Bowlen is een actieve sport voor iedereen, voor jong en oud. Door-
dat je bij iedere worp in beweging bent, werk je aan je conditie en 
houdt de spieren soepel. Omdat het een sport is waarbij inspan-
ning samen gaat met ontspanning is deze sport ook uitstekend 
voor senioren. Er zijn lichte en zware bowlingballen. Behalve dat 
het bowlen goed is voor lichaam en geest, is het tevens heel 
gezellig. 
Dagdeel:   iedere 1ste maandag van de maand, vanaf 14.00 uur 
Locatie:  Dekker, Veerpolder 14 in Warmond   
Kosten:  € 60, –  (incl. 1 consumptie) 
Coördinator: Netty Havenaar 
 
Fietsen met senioren Warmond 
Afdeling Warmond maakt in de periode 
april – september elke 1e en 3e donder-
dag van de maand een fietstocht, om 
gezellig met elkaar het hoofd helder en 
de benen soepel te houden. 
Datum:  zie nieuwsbrief 
Vertrektijd:  10.15 uur (verzamelen om 10.00 uur bij het Ooie- 
 vaarsnest) 
Aanmelden bij: Chris Zwetsloot, email chris.zwetsloot@casema.nl, 

mobiel 06-122650519 of een appje 
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Jeu de Boules Sassenheim  
Dit jaar heet Jeu de Boules vereniging “De 
Vaste Voet” u welkom op haar banen aan 
de Van Alkemadelaan 16 (achter het 
zwembad) in Sassenheim. Er zijn twee 
gezellige dagen met een lunch georgani-
seerd: een in het najaar en een in het 
voorjaar.  
We hopen dat er zich veel leden zullen aanmelden en dat die er een 
gezellige dag aan beleven.  
 
De dag ziet er alles volgt uit:  
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.   
13.30-14.45 uur   1e  partij zowel de A als poule. 
14.45-16.00 uur  2e partij zowel de A als B  poule.  
Prijsuitreiking voor de beide poelen. 
 
Elk lid van seniorenvereniging Teylingen mag zich aanmelden.   
 
Datum: vrijdag  15 oktober 2021 en vrijdag 1 april 2022 
Start: 10.00 uur 
Locatie: Jeu de Boules vereniging "De Vaste Voet" te  
 Sassenheim 
Kosten : €15,-- p.p. (incl. koffie/thee, lunch, consumptie) 
Aantal deelnemers: maximaal 40 
Begeleiders: Harry Witteman en Jos Jonkman 
 
Bij slecht weer wordt er een andere dag gepland.  
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Jeu de Boules Warmond 
Bij sportpark Overbos wordt iedere week 
Petanque (jeu de boules) gespeeld.  
Wilt u met leeftijdgenoten een leuke ochtend 
doorbrengen, schroom dan niet en meldt u aan 
bij jeu de boules club Overbos of kom vrij-
blijvend langs en speel een spelletje mee. 
Boules zijn aanwezig.  
 

Dagdeel: elke woensdag- en vrijdagochtend, aanvang 10.00 uur  
Locatie:  sportpark Overbos te Warmond 
 
Koersbal Sassenheim 
Met ingang van 6 september 2021 is de 
organisatie van de koersbal overge-
nomen van Welzijn Teylingen. Koersbal is 
een leuke sport die door iedereen kan 
worden gespeeld, onafhankelijk van 
leeftijd of vaardigheid. Er is geen kracht 
voor nodig, zodat iedereen gelijke kansen heeft.  
Het spel wordt binnen gespeeld op een viltenmat van 2 bij 8 meter. 
Je speelt één tegen één met ieder een set van 4 ballen. Dit doe je in 
een team bestaande uit 6 tot 16 personen. Er wordt een Jack (kleine 
gele bal) uitgegooid en daarna is het de bedoeling dat de grote 
ballen zo dicht mogelijk bij de Jack komen. Hoe dichterbij hoe meer 
punten. De grote ballen zijn echter aan één zijde verzwaard en rollen 
daardoor niet in een rechte lijn naar de Jack toe. 
Enthousiast? je mag altijd binnen lopen om te komen kijken. Er is 
plaats voor nieuwe spelers.  
Lidmaatschap van onze vereniging is verplicht. 
 

Als u een plezierige middag wilt beleven, kom dan 
op 6 september 2021 

eens vrijblijvend een middagje meedoen. 
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Dagdeel:   elke maandagmiddag, vanaf 13.30 uur (zaal open  
 13.00 uur) 
Locatie:  zaal 5 en 6 van ’t Onderdak,  Sassenheim 
Kosten:  € 65, – (incl. 1 koffie/thee) 
Coördinator:  Jan van den Nouland 
 
Wandelen 
In Sassenheim is een enthousiaste wandelclub “Stap Mee” actief. 

Om de 14 dagen, in de even weken, op woens-
dagmiddag vertrekt een groep enthousiaste 
wandelaars vanaf het Paviljoen Sassennest in 
park Rusthoff of een ander vertrekpunt in de 
buurt van Sassenheim voor een wandeling van 5 
à 6 kilometer in de omgeving. De ene keer naar 
de polder en de andere keer bijvoorbeeld in de 
woonwijken of bollenvelden. Na afloop van de 

wandeling drinken de deelnemers een kopje koffie of thee op eigen 
kosten.  
Startdatum:       woensdag 8 september 2021 
Dagdeel:             woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur 
Kosten:                geen 
Coördinator:      Theo Witteman (th.witteman@planet.nl) 
 
Stadswandeling Warmond 
Voor liefhebbers van stadswandelingen hebben wij een gids 
gevraagd een mooie wandeling door Leiden te maken. De wandeling 
duurt ongeveer 2 uur. 
Verdere details vindt u in de nieuwsbrief van april 2022. 
Voor deze middag is aanmelden verplicht. 
Datum:  24 mei 2022 
Kosten:  € 5,00 p.p. 
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COMPUTER 
 
Hoe is het gesteld met uw digitale vaardigheid? 
Als geen ander weten we dat de bediening van een tablet in het 
begin best moeilijk is. 
Als tabletcoaches van de seniorenvereniging 
Teylingen hebben we in de afgelopen jaren veel 
senioren geholpen bij het leren gebruiken van 
de iPad of tablet. 
 
Ook dit seizoen gaan we de mensen met een 
iPad en tablet helpen. 
Naast een opstart les voor beginners gaan we in gezamenlijke lessen 
mensen met een iPad en ander tablets helpen meer met hun appa-
raat te doen. Het gaat dan om mensen met een tablet van b.v. 
Samsung, HTC Nexus, Sony, Huawei, Asus, Lenovo of andere 
merken.  
Wil je meer met je tablet of iPad doen kom dan naar onze lessen. 
 
Ben je een beginner met een iPad kom dan naar de les Ontdek je iPad 
1)  Ontdek je iPad 
Ben je een beginner? Heb je sinds kort een iPad en nog geen 
ervaring? 
Gericht gaan we één middag samen aan de gang. Deze middag is 
gericht op het onder de knie krijgen van de basishandelingen bij het 
gebruik van de iPad. In uw eigen tempo en met heel veel hulp van de 
tabletcoaches. 
Woensdagmiddag 13 oktober van 14.30 – 16.00 uur 
 
Ben je een beginner met een tablet kom dan naar de les Ontdek je 
tablet  
2)  Ontdek je tablet. 
Voor mensen die een tablet hebben en nog geen of weinig ervaring 
hebben. We gaan gericht één woensdagmiddag aan de gang.  Deze 
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middag is er op gericht de basishandelingen onder de knie te krijgen.  
In uw eigen tempo en met heel veel hulp van de tabletcoaches. 
Woensdagmiddag 10 november van 14.30 tot 16.00 uur 
 
3) Haal meer uit je tablet of iPad  
Voor de bezitters van een tablet en iPad worden er dit seizoen 
lessen gegeven om meer met je apparaat te kunnen doen zoals 
beeldbellen, sociale media, podcast en veiligheid. En wat je nog 
meer zou willen weten.  
Ook deze lessen zijn op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur 
 
Schrijf je in voor:  
Nr. datum iPad en Tablet 
3a 12 januari 2022 Beeldbellen , Face Time, Skype 
3b 09 februari 2022 Sociale media, Internet zoeken /Googelen, 

Facebook, Instagram, Pinterest,  
3c 09 maart 2022 Podcast, lezen wordt luisteren 
3d 11 mei 2022 Phishing, veiligheid op iPad en tablet 
3e 08 juni 2022 Wachtwoorden beheer, Digid 

 
Allemaal digivaardig 
kom naar het Digitaal inloop café 
Om iedereen met een tablet en/of iPad in de gelegenheid te stellen 
vragen te stellen over het gebruik van hun apparaat en de app’s die 
erop staan is er: 
 
INLOOP café:   
woensdagmiddag  8 december 2021  14.30 –16.00 uur 
woensdagmiddag 13 april 2022   14.30 – 16.00 uur 
De deelname gratis, koffie/thee gratis 
Locatie: zaal 6 Het Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, Sassenheim  
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Aanmelden lessen 
Om deel te kunnen nemen moet u zich – vooraf – telefonisch 
aanmelden. 
Voor  1 of 2: ontdek je iPad of tablet is de deelname € 5,--, 
koffie/thee gratis 
Voor  3a, 3b, 3c, 3d of 3e: haal meer uit je tablet of je iPad is de 
deelname € 5,-- per keer dat men deelneemt, koffie/thee gratis.  
Maximaal 12 deelnemers per keer. 
Locatie : ‘t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, Sassenheim, zaal 6. 
 

Geef duidelijk aan welk apparaat je hebt. 
 

Aanmelden bij: Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, tel. 
06 1818 4053 (tussen 11.00 en 13.00 uur) of per email 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. 
Na bevestiging van uw aanmelding kunt u het verschuldigde bedrag 
overmaken op onze rekening: NL61RABO0354591983 ten name van 
Seniorenvereniging Teylingen  met vermelding iPad/Tablet. 
 
Ondersteuning Ipad/Tabletcoaches 
Altijd gratis hulp aan huis  

Er zijn veel ouderen die angst 
voor de nieuwe techniek hebben 
en om deze reden niet met het 
digitale tijdperk meedoen.  
Daarom zijn tabletcoaches in het 
leven geroepen. Vrijwillige 

experts die leden van de vereniging aan huis komen helpen als er 
vragen zijn tijdens het gebruik van de iPad. Zo ook tabletcoach Hans 
Wilson: “Het idee van de tabletcoach is dat hij jouw taal spreekt en 
de tijd en rust heeft om dingen uit te leggen. Mijn doel is de iPad 
laagdrempelig maken.” Door de iPad voelen deze senioren zich 
zelfstandiger en meer verbonden met de wereld.  



-15-

Programma seizoen 2021-2022 
 

 
-2- 
 

Aanmelden lessen 
Om deel te kunnen nemen moet u zich – vooraf – telefonisch 
aanmelden. 
Voor  1 of 2: ontdek je iPad of tablet is de deelname € 5,--, 
koffie/thee gratis 
Voor  3a, 3b, 3c, 3d of 3e: haal meer uit je tablet of je iPad is de 
deelname € 5,-- per keer dat men deelneemt, koffie/thee gratis.  
Maximaal 12 deelnemers per keer. 
Locatie : ‘t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, Sassenheim, zaal 6. 
 

Geef duidelijk aan welk apparaat je hebt. 
 

Aanmelden bij: Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, tel. 
06 1818 4053 (tussen 11.00 en 13.00 uur) of per email 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. 
Na bevestiging van uw aanmelding kunt u het verschuldigde bedrag 
overmaken op onze rekening: NL61RABO0354591983 ten name van 
Seniorenvereniging Teylingen  met vermelding iPad/Tablet. 
 
Ondersteuning Ipad/Tabletcoaches 
Altijd gratis hulp aan huis  

Er zijn veel ouderen die angst 
voor de nieuwe techniek hebben 
en om deze reden niet met het 
digitale tijdperk meedoen.  
Daarom zijn tabletcoaches in het 
leven geroepen. Vrijwillige 

experts die leden van de vereniging aan huis komen helpen als er 
vragen zijn tijdens het gebruik van de iPad. Zo ook tabletcoach Hans 
Wilson: “Het idee van de tabletcoach is dat hij jouw taal spreekt en 
de tijd en rust heeft om dingen uit te leggen. Mijn doel is de iPad 
laagdrempelig maken.” Door de iPad voelen deze senioren zich 
zelfstandiger en meer verbonden met de wereld.  

 
Seniorenvereniging Teylingen 
 

 
    -14- 
 

 

CREATIEF 
 
Aquarelleren/Tekenen Sassenheim 
Ook dit seizoen wordt het tekenen/ 
aquarelleren gegeven onder leiding van 
de gediplomeerde docente.  U leert de 
eerste principes van tekenen voor 
verdere ontwikkeling en gebruik van 
technieken.  
Voor kennismaking met die technieken 
is materiaal (acryl, inkt, verf, papier, potloden, pastel) aanwezig.  
Materiaal voor de 1ste les is eventueel verkrijgbaar bij de docente. 

Deze cursus is zowel voor beginners als voor gevorderden. 
 
Dagdeel:  maandag van 9.30-11.30 uur 
Data : 4- en 18 okt., 8- en 22 nov., 6- en 20 dec. 2021  
  (6 lessen) 
Locatie:  zaal 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  per 6 lessen €40. (incl. koffie/thee met koekje) 
Deelnemers: minimaal 5, maximaal 11 
Docente:  mw. Annet van Gerven 
Bij voldoende deelnemers wordt een vervolgcursus georganiseerd 
van 3- en 17 jan., 7- en 21 febr., 7- en 21 mrt. 2022. 
 
Bloemschikken/kerststuk maken Sassenheim 

We gaan weer bloemschikken. Er wordt 
een zestal middagen onder leiding van 
Marleen Straathof georganiseerd. Drie 
middagen in het najaar/winter waarvan 
in de 3de middag een mooi kerststuk 
wordt gemaakt en drie bijeenkomsten in 
het voorjaar waar in de 3de middag een 
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leuk paasstuk wordt gemaakt. Tijdens het bloemschikken leert 
men hoe je met een beetje creativiteit in  materialen, vormen en 
kleuren een mooi bloemstuk kunt maken.  
Dagdeel:  woensdag vanaf 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 
Data: 15 sept, 10 nov, en 15 dec. 2021 
 9 febr., 23 mrt. en 11 mei 2022 
Locatie:   Theaterzaal van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  Totaal € 65, – (koffie/thee met koekje gratis) 
Deelnemers maximaal 25 
Coördinator:  Netty Havenaar 
 
Bloemschikken Voorhout  
Twee keer per jaar gaan we met een groep 
liefhebbers bloemschikken. Onder deskundige 
leiding van Natasja worden mooie bloemstukken 
gemaakt waaronder een kerst- en een paasstuk. 
Natasja laat zien hoe je met een beetje creativiteit 
in materialen, vormen en kleuren een mooi bloemstuk kunt maken.  
Wanneer:     Zie de nieuwsbrief 
Locatie:  Natasja’s Bloemsierkunst, Jac. van Beierenweg 134b  
Kosten:  €20,00 per middag 
Deelnemers maximaal 20 
Coördinator:  Trees van den Berg 
 
Kerststukje maken Warmond 

Om ook de kerstsfeer bij u thuis te verho-
gen komt Leny Heemskerk ons weer helpen 
bij het maken van een kerststukje. 
 
 

Datum: Zie  nieuwsbrief  
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  Zie nieuwsbrief  



-17-

 
Seniorenvereniging Teylingen 
 

 
    -16- 
 

Lentebloemstukje maken Warmond 
Datum: Zie  nieuwsbrief  
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  Zie nieuwsbrief  
  
 
Teken- en schilderclub Voorhout 

We zijn een gezellige club waar we onder bege-
leiding van Irene Olivier onze talenten kunnen 
ontplooien en/of verbeteren. Er zijn 7 lessen 
tot aan Kerstmis gepland en in het nieuwe jaar 
volgen nog 10 lessen tot aan het einde van het 
seizoen. De prijs per les is € 7,50 en wordt 
vooraf betaald bij de start tot Kerstmis en begin 

januari betalen we dan de 10 lessen tot aan het eind van het 
seizoen.  
 
Als we weer moeten betalen, willen jullie dan dit bedrag overmaken 
naar rekening NL 06 RABO 0354 591983 van Seniorenvereniging 
Teylingen onder vermelding van Tekenclub Seniorenvereniging 
Teylingen, afd. Voorhout. Dit is een nieuw rekeningnummer!! 
Wij kunnen geen geld teruggeven als de cursus niet wordt 
afgemaakt, tenzij door ernstige ziekte. 
Startdatum:      dinsdagmorgen 7 september,  
 daarna op de dinsdagen 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 
 16/11 en 7/12 2021 van 9.30-11.30 uur 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Deelnemers: 20 
Coördinator:  Kees van den Berg 
 Vergeet je niet af te melden als je niet komt  
 (tel. 0252 – 214570) 
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Hobbygroep Sassenheim 
Op elke 1ste en 3de maandag van de maand 
vindt de hobbyclub plaats. Hobbyen is altijd 
leuk, welke hobby je ook hebt, maar vaak is 
het veel gezelliger om dat met elkaar te 
doen. U kunt in een gezellige sfeer bezig zijn 
met breien, haken, naaien, kaarten maken 
of iets anders. Terwijl ieder met zijn of haar 
eigen favoriete hobby bezig is worden, al 
koffie- of theedrinkend, de laatste nieuwtjes uitgewisseld. 
Deelnemers kunnen ook gewoon hun eigen handwerk meenemen 
en aanhaken bij deze gezellige groep.  
Start:  maandag 6 september 2021 van 14.00-16.00 uur 
Locatie:  zaal 10 van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  €20, – (koffie/thee met koekje gratis) 
Coördinatoren:  Bep van Tol en Anneke van der Zwart 
 
Quilt-Bee Sassenheim 
Het komende seizoen starten we op  een 
vaste middag in de maand  waarop we 
onder het genot van koffie en thee met 
koek aan de slag gaan quilten. 
 
Quilten is een oude handwerktechniek die 
weer helemaal modern is. Lapjes stof van 
verschillende kleur, dessins, grootte en 
vormen worden aan elkaar genaaid. Bij 
quilten worden drie laagjes stof op elkaar genaaid. Dat kan zowel 
met de hand als op de machine. 
 
Heb je al enige ervaring met deze technieken, maar loop je af en 
toe tegen wat probleempjes aan, dan is Quilt-Bee een oplossing. 
Geen cursus, maar een middag waar iedereen zijn of haar werk 
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meeneemt om te laten zien, om eraan te werken en natuurlijk om 
er advies van Marja de Boer of anderen over te krijgen. 
Start:  dinsdag 14 september 2021 van 14.00-16.00 uur. 
 (In overleg zal bepaald worden of we op dinsdag- 
 middag of vrijdagmorgen gaan quilten.) 
Locatie:  zaal 5 van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  €20, – (koffie/thee met koekje gratis) 
Deelnemers  maximaal 8 
Coördinator: Marja de Boer 
  
Mandala kleuren Warmond 
Het kleuren van een mandala is vooral een ontspannen bezigheid. Je 
kleurt de voorgetekende mandala vakje voor vakje in, waarbij je per 
vakje keuzes kunt maken. Of je laat ze allemaal zo veel mogelijk op 
elkaar lijken. Of je wilt juist dat ieder vakje op zich staat. Door het 
gebruik van een kleurpotlood kun je niet alleen verschillende 
kleuren kiezen, maar je kunt er ook voor kiezen of je een kleur zacht 
of fel wilt gebruiken. Iedereen heeft een eigen manier van kleuren 
en kiest zijn of haar eigen kleurenpalet.  
Daardoor worden de mandala’s allemaal uniek. 
Datum: dinsdag 12 oktober 2021, aanvang 14.00 uur  
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  geen  
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CULTUUR 
 
Film- of lezingmiddag Sassenheim  
Elke 2de week van de maand wordt een film 
getoond, een lezing of presentatie georganiseerd. 
Op 13 september 2021 wordt de film  “Wife” 
getoond. Veertig jaar lang heeft Joan Castleman 
haar eigen talenten, dromen en ambities opzij 
gezet voor de succesvolle literaire carrière van haar 
man, de overspelige Joe. Maar op de avond enz. 
enz. 
Dagdeel : maandagmiddag, aanvang  14.00 uur (zaal open  
 13.30 uur) 
Locatie:  Theaterzaal van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  geen 
 een kopje koffie/thee bij binnenkomst is gratis,  
 consumpties is voor eigen rekening 
Coördinatie: Activiteitencommissie Sassenheim 
 

Iedere senior in de gemeente Teylingen is van harte welkom. 
 

Visuele Wandeling Warmond 
Een aantal jaren geleden gaf Clara Leenstra, toentertijd actief bij de 
Warmondse VVV, een aantal keren per jaar rondleidingen langs 
Warmondse gebouwen: plaatsen en monumenten. Naar aanleiding 
van deze rondleidingen heeft zij toen een visuele wandeling via dia-
beelden gemonteerd.  
Datum:  dinsdag 23 november 2021 van 14.00- 16.00 uur 
 (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  geen 
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Warmond:  Stad en Hofjes Wandeling  
Op uw eigen locatie laat u zich door de gids aan de hand van 
prachtige beelden door de stad leiden. U bezoekt de binnenstad van 
Leiden met zijn typische stadhuis, de Burcht, het Gerecht en 
bekende en minder bekende bezienswaardigheden. De hofjes, waar 
Leiden er nog steeds 35 van heeft, worden natuurlijk niet overge-
slagen. Tijdens deze presentatie doet de gids zijn verhaal en zullen 
de nodige anekdotes zeker niet worden vergeten. 
Datum:  dinsdag 8 februari 2022 van 14.00- 16.00 uur  
 (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  geen  
 
Warmelda Warmond 
Andre van Noort komt ons vertellen over Warmond, wat exact het 
onderwerp zal zijn is nog niet bekend. Leest u later in de Nieuwsbrief 
van april 2022. 
Datum:  dinsdag 17 mei 2022 van 14.00- 16.00 uur 
 (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  geen  
 
Leesclub Sassenheim 
Samen een boek bespreken. Lijkt u dat interessant?  

Elke laatste week van de maand komt de leesclub 
bij elkaar en dan wordt het uitgekozen boek 
besproken. De gastvrouw van die dag heeft de 
leiding en heeft ook gezorgd voor extra informatie 
over het boek, zoals biografie van de schrijver, 
interviews met de schrijver en recensies. In elke 
bijeenkomst wordt in onderling overleg een boek 

gekozen dat voor de volgende bijeenkomst gelezen wordt. Er zijn  
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nog plaatsen vrij. Spreekt dit u aan en bent u geïnteresseerd om 
deel te nemen, dan is hier uw kans. 
Enkele voorbeelden van gelezen boeken zijn ‘Mazzel tov’ van 
Margot Vanderstraeten, ‘Gisèle’ van Susan Smit, ‘Een onberispelijke 
man & Een trouwe vrouw’ van Jane Gardame. 
Voor de eerste middag wordt ter voorbereiding het boek ‘Afstands-
moeders’ van Christel Don  gelezen. 
Startdatum:  maandag 27 september 2021, aanvang 14.30 uur, 
 (zaal open 14.00 uur) 
Locatie:  zaal 10 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten : €20,--, koffie/thee gratis 
Deelnemers maximaal  aantal 10 
 
Activiteit Warmond 
Deze activiteit is nog niet definitief vastgesteld. Informatie vindt u in 
de nieuwsbrief van maart 2022.  
 
 
         
 
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 
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 https://seniorenverenigingteylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983 
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DINERS 
 
Diner Sassenheim  
In verband met de sluiting van de Oude 
Tol Partycentre organiseren we dit jaar 
ons najaars- en voorjaarsdiner in Grand-
Café ‘Graaf-Jan’ aan de Jan van Brabant-
weg 3 te Sassenheim.  
 
 

Wanneer: najaarsdiner woensdag 3 november 2021. 
 Datum voorjaarsdiner 2022 nog niet bekend 
Locatie:  Grand-Café Graaf Jan, Sassenheim 
Aanvang:  15.30 uur (zaal open 15.00 uur) 
Kosten:  € 24, – voor leden, €30,-- niet-leden 
Coördinator: Netty Havenaar en Dick Voerman 
 
Stampottenmaaltijd Voorhout 

Een keer per jaar wordt een stamp-
pottenmaaltijd georganiseerd. Deze 
maaltijd wordt verzorgd door Van 
Kesteren groente en fruit. Meestal is 
deze gezamenlijke maaltijd na afloop 
van een bingomiddag in maart.  
Let op de aankondiging in de  
nieuwsbrief. 

Aanvang:  14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:          €7,50 
Deelnemers:  maximaal aantal 50 
Coördinatoren: Jan Bol en Trees van den Berg 
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Diner Warmond  
Uit eten met Senioren 
Wij hopen dat de koks van het Wapen van Warmond het niet 
verleerd zijn en voor ons weer een geweldig diner gaan koken. We 
kijken er naar uit. Lekker dicht bij huis. Een Topper! 
Voor deze avond is aanmelden verplicht. 
 

Datum: donderdag 21 oktober 2021 
Aanvang:  18.00 uur (zaal open 17.30 uur) 
Locatie:  het Wapen van Warmond, Warmond 

Kosten:  Zie nieuwsbrief 
 
 
 
. 
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INFORMATIE- EN THEMAMIDDAGEN 
 
Ieder jaar vindt in het kader van de belangenbehartiging bij elke 
afdeling afzonderlijk en/of gezamenlijke een aantal informatie-en 
themamiddagen plaats waaraan alle senioren in de gemeente 
Teylingen kunnen deelnemen. De onderwerpen hebben betrekking 
op de kerntaken van onze vereniging en wel: wonen, welzijn en zorg, 
veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. 
De datums worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief en in de 
plaatselijke weekbladen  
Voor het komend seizoen staan de volgende onderwerpen gepland:  
• Dementie in elke kern 
• Verhuiscoach in Sassenheim 

 
Nieuwsbrief 
Alle leden ontvangen 10 maal per jaar 
het ledenmagazine KBO-PCOB en de 
Nieuwsbrief van de eigen afdeling waarin 
u wordt geïnformeerd over de maande-
lijkse activiteiten en interessante en 
actuele onderwerpen.  
Contactpersoon voor Sassenheim is Jos Jonkman, tel. 0252-
216168, voor Voorhout Jan Bol, tel. 0252-214972 en voor 
Warmond Corri van Wetten, tel. 06-52247717. 
De verschijningsdatums van het ledenblad KBO-PCOB en de 
Nieuwsbrief in seizoen 2021/2022 zijn: 
25 aug. (nr. 9), 29 sept. (nr. 10), 27 okt. (nr. 11) 1 dec. (12/1), 26 
jan. (nr 2),  23 febr. (nr. 3), 23 mrt. (nr. 4), 27 apr. (nr. 5), 25 mei 
(nr. 6), 29 juni (nr. 7/8), 24 aug. (nr.9) 
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     Seniorenvereniging Teylingen 
Agenda Sassenheim 

   
Augustus 2021 
23 ma  Modeshow Van der Klooster Boskoop 
September 2021 
01 wo  Dagtocht Rotterdam  
02 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
06 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 10 
06 ma 14.30 Bowlen Dekker 
06 ma 14.00 Koersballen Zaal 5+6 
08 wo 14.30 Opening seizoen Graaf Jan 
08 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee” Sassennest 
09 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
13 ma 14.00 Film Theaterzaal 
13 ma 14.00 Koersballen Zaal 5+6 
14 di 14.00 Quilt-Bee Zaal 5 
14 di 14.00 Spelletjes Zaal 6 
15 wo 14.30 Bloemschikken Theaterzaal 
16 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
16 do 14.30-16.30 Bingo Theaterzaal 
20 ma 14.00 Koersballen Zaal 5+6 
20 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 10 
22 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  
23 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
27 ma 14.00 Koersballen Zaal 5+6 
27 ma 14.30 Leesclub Zaal 10 
29 wo  KBO-PCOB nr.4 + nieuwsbrief  
30 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
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     Seniorenvereniging Teylingen 
Agenda Sassenheim 

   
Augustus 2021 
23 ma  Modeshow Van der Klooster Boskoop 
September 2021 
01 wo  Dagtocht Rotterdam  
02 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
06 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 10 
06 ma 14.30 Bowlen Dekker 
06 ma 14.00 Koersballen Zaal 5+6 
08 wo 14.30 Opening seizoen Graaf Jan 
08 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee” Sassennest 
09 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
13 ma 14.00 Film Theaterzaal 
13 ma 14.00 Koersballen Zaal 5+6 
14 di 14.00 Quilt-Bee Zaal 5 
14 di 14.00 Spelletjes Zaal 6 
15 wo 14.30 Bloemschikken Theaterzaal 
16 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
16 do 14.30-16.30 Bingo Theaterzaal 
20 ma 14.00 Koersballen Zaal 5+6 
20 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 10 
22 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  
23 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
27 ma 14.00 Koersballen Zaal 5+6 
27 ma 14.30 Leesclub Zaal 10 
29 wo  KBO-PCOB nr.4 + nieuwsbrief  
30 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
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Agenda Voorhout 
Augustus 2021 
31 di 14.30 Opening seizoen De Verdieping 

September 2021 
07 di 10.00 Teken- en schilderclub De Verdieping 

07 di 14.00 Klaverjassen en schilderen De Verdieping 
07 di 14.00 Sjoelen De Verdieping 

07 di 10.00 Teken- en schilderclub De Verdieping 

14 di 14.00 Klaverjassen en schilderen De Verdieping 

14 di 14.00 Sjoelen De Verdieping 

21 di 10.00 Teken- en schilderclub De Verdieping 

21 di 14.00 Klaverjassen en schilderen De Verdieping 

21 di 14.00 Sjoelen De Verdieping 

28 di 14.00 Klaverjassen en schilderen De Verdieping 

07 di 14.00 Sjoelen De Verdieping 
 

Agenda Warmond 
Augustus 2021 
31 di 14.30 Soos Trefpunt 
September 2021 
02 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 
03 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
07 di  Dagtocht  
09 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 
10 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
14 do 14.00 Bingo Trefpunt 
16 di 13.00 Klaverjassen Trefpunt 
17 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
23 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 
24 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
30 di 13.00 Klaverjassen Trefpunt 
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KAARTSPELEN 
 
Klaverjassen/Bridgen in Sassenheim 
Ook zin om te bridgen of klaverjassen?  

Het is weer zover op 2 september 2021 
starten we weer met klaverjassen en 
bridgen. Een ieder is welkom. 
Er wordt niet gekaart gedurende de 
maanden juni, juli en augustus en 
wanneer de donderdag op een feestdag 

valt.  
Er is plaats voor nieuwe leden. 
Dagdeel: alle donderdagen van 13.30 uur tot ±17.00 uur 
Locatie:   zaal 5/6 van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  inleg bridgen €2, –, inleg klaverjassen €2, – 
Coördinatie: Jos Jonkman, tel. 0252-216168  

 
Klaverjassen in Voorhout 
Het hele jaar door, dus ook in de zomermaanden wordt er geklaver-
jast, tenzij andere activiteiten zijn aangegeven in de nieuwsbrief.  
Dagdeel:  dinsdag van 14.00 uur tot ±17.00 uur (zaal open 

13.30 uur). Als u wilt mee kaarten dient u 10 
minuten voor aanvang aanwezig te zijn. 

Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  per middag €2,00. Consumpties à €1,00  
Coördinatie:  Jan Bol, Evert Hegnauer 
 
Klaverjassen Warmond 
Na een te lange tijd zonder klaverjassen is het weer de hoogste tijd 
om van start te gaan. Wij hopen velen van u daar weer aan te 
treffen om er een mooi seizoen van te maken, ook personen die 
soms twijfelen om te komen klaverjassen, omdat zij zich niet goed 
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genoeg voelen om mee te kaarten, raden wij aan om eens langs te 
komen op de donderdagmiddag, “proef de sfeer even tijdens zo’n 
middag”. Er wordt niet zwaar gekaart en bij het maken van een 
fout, wordt er niet gestraft maar gewoon even een slag 
terugnemen of even overgeven om de partij voort te kunnen 
zetten. SCHROOM niet. 
Start: donderdag 2 september 2021 
Dagdeel: iedere donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30  
 uur (zaal open 13.00 uur) 
Locatie:  Malgre Tout zaal van ’t  Trefpunt, Warmond 
Kosten:  Inleg: € 4,00 inclusief 2 x koffie/thee in de pauze 
Coördinatie: Chris Zwetsloot 
 
Regionaal klaverjassen  
Ook dit jaar wordt het regionaal klaverjassen (voorheen Vierkamp) 
geheel georganiseerd door de seniorenafdelingen van De Zilk en 
Noordwijkerhout. Onderstaand een overzicht van de data voor het 
komende seizoen. 
 
19 november 2021 in De Zilk 
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 
Coördinator Sonja Verloop, tel. 06-18716025 
 
21 januari 2022 in Noordwijkerhout 
Locatie: Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
Coördinator Cock Edelaar, tel. 0252-374295 
 
25 maart 2022 in De Zilk 
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 
Coördinator Sonja Verloop, tel.06-18716025 
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20 mei 2022: afsluiting in Noordwijkerhout. 
Locatie: Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
Deelnemers uit Sassenheim, Voorhout en Warmond die mee 
willen klaverjassen kunnen zich opgeven bij de aangegeven 
coördinator. 
 
Als u zich hebt opgegeven en blijkt dat u op één van deze dagen 
niet kunt dan dient zich uiterlijk 1 week voor de vermelde datum 
bij Sonja Verloop af te melden.  
 
Er wordt niet gekaart voor een wisselbeker, maar per dag zijn er 
een aantal prijzen beschikbaar.  
Aan het eind van het seizoen is er een wisselbeker beschikbaar 
voor degene met het hoogste aantal punten. 
 
Aanvang :  9.45 uur 
Kosten:  €15 per bijeenkomst (incl. lunch, 2 x koffie en 2 x 
 consumptie 
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SPEL- EN ONTSPANNING 
 
Bingo Sassenheim  

Wist u dat bingo al gespeeld werd in Italië rond 
1530? Maar het wordt nog steeds massaal 
gespeeld over de hele wereld.  
Houdt u van een gezellig potje bingo? Dan bent 
u bij ons aan het juiste adres. Een keer in de 
maand wordt er voor de leden op donderdag 
een gezellige bingomiddag in ’t Onderdak 

georganiseerd. Iedere ronde zijn er leuke prijzen te winnen. De 
kerstbingo en de laatste bingo van het seizoen wordt met een loterij 
afgesloten. Er worden 4 bingoronden gespeeld.  
Start:  donderdag 16 september 2021, aanvang 14.00 uur  
 (zaal open 13.30 uur). 
Locatie:  Theaterzaal van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  € 0,50 per bingokaart, kopje koffie/thee bij binnen- 
 komst is gratis, consumpties voor eigen rekening. 
Coördinatoren: Rini Kleijn, Netty Havenaar, Jos Jonkman en Harry  
 Witteman 
 
Bingo Warmond 

Dit jaar gaan we ook nu weer een gezellige BINGO-
middag organiseren. Wij zorgen voor mooie prijzen. 
Er kan een kleine bijdrage gevraagd worden. 
 
 
 
 

Datum:     dinsdag 14 september 2021 van 14.00-16.00 uur 
 (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:  ’t Trefpunt Warmond 



-32-

Programma seizoen 2021-2022 
 

 
-2- 
 

Bingo Voorhout 
Elk jaar wordt er in Voorhout zo’n 3 tot 4 keer bingo gespeeld. De 
bingoplankjes kosten €1,00 per ronde en er zijn 
leuke prijzen te winnen. In de nieuwsbrieven 
wordt bekend gemaakt wanneer er bingo 
gespeeld wordt. Op die middagen is er 
geen klaverjassen en sjoelen.  
Er is altijd veel belangstelling voor en het is erg 
gezellig. 
Aanvang:            14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:               De Verdieping, Voorhout 
Coördinatie:       Trees van den Berg, Jan Bol en Cees Floor 
 
Quizmiddag Warmond 
Dat de Nederlander gek is op quizzen blijkt wel uit de vele T.V. 
programma’s die worden gevuld met dit onderwerp. Veelal zitten 
we te kijken en dan weten we allemaal de antwoorden, alleen 
diegene die ze moet weten kan net niet op de naam komen. 

 
Onze activiteitengroep heeft zich het hoofd 
gebroken met welke vragen wij u kunnen 
lokken om deze middag tot een leuk succes te 
maken, wij denken nu dat wij voor elk wat 
wils hebben gevonden waarbij wij uw kennis 
op vele terreinen denken te kunnen testen. 

 
Datum : dinsdag 9 november 2021, aanvang 14.00 uur  
 (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:  ’t  Trefpunt, Warmond 
Kosten:  Zie nieuwsbrief 
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Sjoelen in Voorhout  
Het hele jaar door, dus ook in de zomer-
maanden wordt op de dinsdagmiddagen 
gesjoeld, tenzij andere activiteiten zijn 
aangegeven in de nieuwsbrief. 
 
 

Dagdeel:  elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot ±16.00 uur 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  per middag €1,50, consumpties voor eigen  
 rekening 
Deelnemers: maximaal aantal 18 
Coördinatie:  Lies Jilderda  
 
 
Spelletjesmiddag Sassenheim 

Elke 3de dinsdagmiddag van de maand 
wordt een spelletjesmiddag georgani-
seerd.  
De gezelschapspelen zijn momenteel 
ontzettend populair: rummycub, 
monopoly, memory, mens erg je niet, 
woord+, scrabble. 

Vooraf opgeven voor deelname aan de spelletjesmiddag is niet 
nodig. Iedereen mag meedoen.  
Dagdeel:  dinsdag 14 september 2021, aanvang 14.00 uur  
 (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:  zaal 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten : €20,--, koffie/thee met koekje gratis, consumptie  
 voor eigen rekening 
Coördinatie:  Adrie van Loon 
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Spelletjesmiddag Voorhout 
Een keer per jaar organiseren we een spelletjesmiddag. Wilt u ook 
uw brein trainen en met elkaar een leuke middag beleven? Kom dan 
gezellig meedoen.  
De spellen worden bedacht door het activiteitenteam.  
Dagdeel:  dinsdagmiddagen van 14.00 tot ±16.00 uur  
 (zaal open 13.30 uur)  
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  per middag €1,50 , consumpties voor eigen 
 rekening) 
Deelnemers:  maximaal aantal 50 
Coördinatie:  Activiteitencommissie Voorhout 
 
SooS Warmond 
Ook dit jaar gaan we weer een SOOS middagen organiseren. Wie wil 
kan sjoelen of een spelletje spelen,  maar heeft u alleen behoefte 
aan gezelschap bent u ook van harte welkom.  
Alles kan, behalve klaverjassen. 
 
We starten dit seizoen op dinsdag 31 augustus( i.v.m. bustocht) en 
vanaf oktober iedere 1e dinsdag van de maand. 
Dagdeel: dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
 (zaal open 13.30 uur) 
Locatie: ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten: € 2,50 inclusief koffie/thee met koekje 
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VIERINGEN / OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Opening- en Sluiting Seizoen 
Alle drie de afdelingen organiseren voor haar eigen leden een 
gezellige middag bij de opening en sluiting van het seizoen met een 
activiteit. 
 
Sassenheim 
Data: opening seizoen woensdag 8 september 2021 en  
 sluiting seizoen op woensdag 26 mei 2022  
Aanvang:  14.30 uur (zaal open 14.00 uur). 
Locatie:  Grand-Café ‘Graaf-Jan’, Sassenheim 
Kosten:  €8,-- voor leden  
Deelnemers: maximaal aantal 80 
 
Voorhout 
Data: opening seizoen dinsdag 31 augustus 2021 
Aanvang:  14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  €7,50 en bingoronde €1,00 
 
Warmond 
We beginnen dit seizoen op dinsdag 7 september 2021 met een 
gezellige bustocht langs Kastelen en varen op de Vecht. In verband 
met de nog geldende coronamaatregelen kunnen er maar 50 
personen mee. Op dit moment (28-07-2021) zijn er nog enkele 
plaatsen vrij. 
De sluiting van het seizoen 2021-2022 wordt nog geheim gehouden, 
maar leuk wordt het zeker! 
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Kerstvieringen 
Sfeer, saamhorigheid en gezelligheid kenmerken onze kerst-
vieringen. We hopen dat deze vieringen in 2021 weer door kunnen 
gaan. Elke afdeling organiseert voor de eigen leden een gezellige, 
sfeervolle middag. In een van de komende nieuwsbrieven staat 
alle verdere informatie over plaats en tijd.  
 
Sassenheim 
Er wordt een jaarlijkse kerstviering georganiseerd met een optre-
den en aansluitend een kerstbrunch. 
Dagdeel: woensdagmiddag 22 december 2021, start 14.30  
 uur (zaal open 14.00 uur) 
Locatie:  Grand-Café ‘Graaf-Jan’, Sassenheim 
Kosten: Zie de nieuwsbrief  
Deelnemers: maximaal aantal 80 
Coördinator:  Netty Havenaar, Dick Voerman  
 
Voorhout  
Jaarlijkse kerstviering met kerstlunch. 
Dagdeel:  dinsdagmiddag 21 december 2021  
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  Zie nieuwsbrief 
Coördinatie: Activiteitencommissie Voorhout 
 
Warmond 
In de aanloop naar Kerstmis houden wij op deze dag onze Kerstlunch 
Zoals u van ons gewend bent wordt het weer een mooie sfeervolle 
bijeenkomst. 
Dagdeel: donderdag 16 december 2021 van 12.00-14.30 uur 
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten: … Zie nieuwsbrief 
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Nieuwjaarsbijeenkomsten 
 
Sassenheim 
Dagdeel: dinsdag 5 januari 2022, start  
 14.30 uur (zaal open 14.00 uur). 
Locatie:  Grand-Café ‘Graaf-Jan’. 

Sassenheim 
Kosten: €8,00 p.p. 
 
Voorhout  
Dagdeel: dinsdag 4 januari 2022, start 14.30 uur  
 (zaal open 14.00 uur). 
Locatie:   De Verdieping, Voorhout 
 
Warmond  
Dagdeel: dinsdag 4 januari 2022, van 14.30 – 16.00 uur 
 (zaal open 14.00)  
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten: geen 
 
Jubileum en kroonjaren 
Dit jaar start elke afdeling afzonderlijk met de organisatie van een 
jaarlijks terugkerend jubileum- en kroonjarenmiddag. Kroonjaren 
zijn verjaardagen die een extra tintje krijgen doordat het bijzondere 
leeftijden zijn die worden bereikt. Over het algemeen wordt er op 
deze verjaardag momenten extra stilgestaan bij wat er is behaald en 
soms wat er is achtergelaten. 
Mocht u in 2022 een huwelijksjubileum of kroonjaar vieren en weet 
u niet zeker of uw geboorte- of huwelijksdatum bekend is bij de 
ledenadministratie, geef u dit dan alsnog door aan het secretariaat  
via de email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of telnr. 
06 1818 4053. 
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Dag van de Ouderen 
Elk jaar organiseert Seniorenvereniging Teylingen ter gelegenheid 
van de Dag van de Ouderen rond 1 oktober een gezellige middag 
waarop de senioren uit de gemeente Teylingen welkom zijn. Omdat 
de 1,5 meter-regel nog steeds geldt is besloten ook dit jaar de 
organisatie van de Dag van Ouderen te annuleren omdat er niet 
voldaan kan worden aan de vereiste RIVM-maatregelen.  
 
Zomeractiviteiten 

In de maanden juli en augustus worden speciale 
activiteiten als wandelen met een thema, fietsen, 
dagtochten, barbecue, vaartochten enz. georgani-
seerd door Seniorenvereniging Teylingen.  
Zie hiervoor het boekje zomeractiviteiten welke 
wordt verspreid in de maand mei. 
 
Museum Plus Bus 
In het kader van de week tegen de eenzaamheid van 30 september 
tot en met 7 oktober 2021 ontvangt u bij de volgende uitgave van 
het ledenblad KBO-PCOB het magazine “Tot Zo” van de Museum 
Plus Bus.  
Bij de Museum Plus Bus kunnen elke jaar verenigingen zich opgeven 
voor een bezoek aan een 6-tal musea. Na opgave en inloting wordt 
een museum toegewezen. Dit bezoek is vooral gericht op senioren 
die door mentale of lichamelijke omstandigheden niet meer alleen 
een museum kunnen bezoeken.  
Ondanks dat we ons de afgelopen twee 
jaar hadden aangemeld, konden deze 
bezoeken door de coronapandemie geen 
doorgang vinden.  
De Museum Plus Bus heeft verdiepende 
video’s gemaakt. Museum-docenten 
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Dag van de Ouderen 
Elk jaar organiseert Seniorenvereniging Teylingen ter gelegenheid 
van de Dag van de Ouderen rond 1 oktober een gezellige middag 
waarop de senioren uit de gemeente Teylingen welkom zijn. Omdat 
de 1,5 meter-regel nog steeds geldt is besloten ook dit jaar de 
organisatie van de Dag van Ouderen te annuleren omdat er niet 
voldaan kan worden aan de vereiste RIVM-maatregelen.  
 
Zomeractiviteiten 

In de maanden juli en augustus worden speciale 
activiteiten als wandelen met een thema, fietsen, 
dagtochten, barbecue, vaartochten enz. georgani-
seerd door Seniorenvereniging Teylingen.  
Zie hiervoor het boekje zomeractiviteiten welke 
wordt verspreid in de maand mei. 
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van de Museum Plus Bus nemen u mee langs Victory Boogie Woogie 
van Piet Mondriaan, De Bedreigde Zwaan van Jan Asselijn, 
Caféterras bij Nacht van Vincent van Gogh en Amo te, Ama me van 
Sir Lawrence Alma Tadema. Zie hiervoor website  
https://www.museumplusbus.nl/topstukken-on-tour-videos/  
waar de video’s (voorzien van ondertitels) zijn te vinden. 
  
Eucharistievieringen Sassenheim 
Elke 1ste dinsdag van de maand is er om 9.00 uur een Eucharistie-
viering in de Sint Pancratius Kerk. Na afloop van de viering is er 
koffie in de pastorie. Onderstaand data zijn onder voorbehoud. Er 
zal geen viering zijn als er op dinsdag een bruiloft of uitvaart is. 
Data:  7 sept., 5 okt. en 7  dec. 2021. 
 en  4 jan., 1 febr., 1 mrt., 5 apr., 3 mei en 7 juni 2022. 
 
Samenwerking afd. Voorhout met andere verenigingen 
In september met de najaarsfeesten en in januari in verband met 
het nieuwe jaar organiseert de Oranjevereniging in Voorhout een 
leuke middag voor de senioren van Voorhout. Deze middagen 
komen dan in de plaats van onze reguliere middagen. 
In november is er in samenwerking met carnavalsvereniging de 
Bokken een grote bingo met veel prijzen en komen de prins en 
prinses op bezoek. Tijdens de carnavalsweek organiseren we samen 
met de Bokken een klaverjasmiddag. 

 
Ledenadministratie  

MUTATIES  
Adreswijzigingen, berichten van overlijden, van jubilea, 

verhuizing, nieuwe leden  
graag doorgeven aan secretariaat Seniorenvereniging 

Teylingen  
Telefoon 06 1818 4053 (tussen 11.00 en 13.00 uur)  
Email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
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VAKANTIES / DAGTOCHTEN 
 
Dagtochten 

Door Seniorenvereniging Teylingen en de 
drie afdelingen afzonderlijk worden elk jaar 
dagtochten georganiseerd. De bus brengt u 
elke keer naar een andere bestemming waar 
van alles te zien en te beleven is. 

In de afgelopen jaren werd van het reis-aanbod door vele leden 
gebruik gemaakt.  
 
Dagtocht Teylingen 
Elk jaar organiseert de gezamenlijke activiteitencommissie op 2de 
kerstdag voor de drie afdelingen een sfeervol kerstdiner.  
Dit jaar gaan we naar restaurant de Gouden Leeuw in Terheijden 
waar we om 10.30 uur worden ontvangen met koffie/thee en 
kerstgebak. Daarna maken we een rondrit in de Baronie van Breda 
met plaatselijke een gids. 
Vervolgens keren we terug naar het restaurant waar u bij 
binnenkomst de klanken van de muziek hoort enz.    
Meer informatie in een van de 
nieuwsbrieven. 
Prijs: €70,00 (incl. reisverzekering  
 en fooi chauffeur) 
Coördinatoren: Netty Havenaar en  
 Dick Voerman 
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Dagtocht Sassenheim  
De commissie dagtochten organiseert 
jaarlijks een tweetal gezellige dagtochten: 
in de herfst en in de lente.  
Op 1 september 2021 vindt de dagtocht 
plaats naar Rotterdam waar een vaartocht 
door de wereldhaven en rondrit door de 
stad Rotterdam onder begeleiding van een 
gids wordt gemaakt. 
Deze dagtocht is reeds vol. 
Coördinatie: Netty Havenaar en Jos Jonkman 
 
Dagtocht Voorhout  
Elk jaar in juni organiseert de activiteitencommissie een geheel ver-
zorgde busreis inclusief lunch en diner voor haar leden. 
 
Dagtocht Warmond  
Zie pagina 34. 
 
Vakanties 
Elk jaar organiseert de vereniging  een gezamenlijke vakantieweek 
voor de senioren uit alle drie de afdelingen. Afdeling Voorhout 
organiseert een vakantieweek voor haar eigen leden. 
 
Vakantieweek Seniorenvereniging Teylingen 
Zoals bekend hebben wij de vakantieweek naar Hotel Gaasterland in 
2020 moeten annuleren als gevolg van de coronapandemie. We 
kregen veel teleurgestelde reacties. Toen er meer versoepelingen 
kwamen bleek er een run op boekingen te zijn geweest. Het Hotel 
Gaasterland was vol. Deze Omdat er zoveel positieve reacties 
binnenkwamen op deze vakantiereis hebben we besloten deze voor 
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2022 organiseren. en wel  31 mei tot en met 7 juni 2022. Er zijn al 
enkele reserveringen binnengekomen. 
Als alternatief voor dit jaar hebben we een gezellige vakantieweek 
naar hotel Op de Boud in Valkenburg kunnen boeken van 1 oktober 
tot en met 8 oktober 2021. Er zijn nog een paar 2-persoonskamers 
vrij. 
Coördinatoren: Netty Havenaar en Dick Voerman 
 
De vakantieweek Voorhout  
Afdeling Voorhout organiseert elk jaar voor haar eigen leden een 
vakantieweek. Vroeg in het voorjaar bezoekt een aantal leden van 
de activiteitencommissie de gekozen locatie om met het hotel-
management de wensen voor onze vakantiegangers te bespreken.  
De vakantieweek is bijna altijd eind augustus of begin september 
en wordt ruim van tevoren bekendgemaakt.  
De reis staat onder ervaren leiding van Trees van den Berg en Jan 
Bol. 
Coördinatoren: Trees van den Berg en Jan Bol 
 
 
 

 
Dit activiteitenboekje is een 

bewaarexemplaar! 
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AANMELDINGSFORMULIER AFD. SASSENHEIM 
 
Naam: …………………………………………………………………………………………… 
Adres + woonplaats……………………………………………………………………… 
Telefoon ……………………………… email ……………………………………………. 
 
О Aquarelleren, najaar 2021 In ‘t Onderdak € 40,-- 

О Aquarelleren, voorjaar 2022 In ‘t Onderdak € 40,- 

О Bloemschikken In ‘t Onderdak € 65,- 

О Bowlen Dekker, 
Warmond 

€ 60,- 

О Hobbyclub In ‘t Onderdak € 20,- 

О Jeu de Boules, 15 oktober 2021 Vaste Voet € 15,- 

О Jeu de Boules, 1 april 2022 Vaste Voet € 15,- 

О Koersbal In ‘t Onderdak € 65,- 

О Leesclub In ‘t Onderdak € 20,- 

О Quilt-Bee In ‘t Onderdak € 20,- 

О 1 Ontdek je tablet In ‘t Onderdak € 5,-- 

О 3 Ontdek je iPad In ‘t Onderdak € 5,-- 

О 3a Beeldbellen, Face Time, Skype In ‘t Onderdak € 5,-- 

О 3b Sociale media, internet zoeken, 
googlen, Facebook, Instagram, 
Pinterest 

In ‘t Onderdak € 5,-- 

О 3c Podcast, lezen wordt luisteren In ‘t Onderdak € 5,-- 

О 3d Phising, veiligheid op de iPad en 
Tablet 

In ‘t Onderdak € 5,-- 

О 3e Wachtwoorden beheer, DigiD In ’t Onderdak € 5,-- 



-44-

Programma seizoen 2021-2022 
 

 
-2- 
 

Gelieve dit formulier volledig in te vullen en te zenden of te mailen 
naar of te bezorgen op het adres :  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim  
Email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
----------------------------- hierlangs afknippen ------------------- 
Aanmeldstrookje najaarsdiner Sassenheim   
Aanmeldstrookje afknippen en inleveren in gesloten enveloppe met 
vermelding Seniorenvereniging Teylingen op een van onderstaan-
de adressen: Nel Houmes, J.v. Brabantweg 303, Ans Jansen, 
Jupiterstraat 2, Jos Jonkman, Kwekersweg 64, Rini Kleijn, 
Baartmanstraat 46, Corrie van der Lans, Tulpenstraat 26, (ingang 
D), Netty Havenaar, Kagerdreef 186, Ans Roelevink, Gildehof 17, en 
Dick Voerman, Kagerplein 305, Hans Wilson,  Maximalaan 96 
 
Inleveren in een enveloppe vóór 1 september 2021 (samen met 
het verschuldigde bedrag) voor de Opening Seizoen  op woensdag-
middag 8 september 2021. 
 
Naam…………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres ……………………………………………………………………………………………. 
 
Naam…………………………………………………………………………………………… 
 
Adres ……………………………………………………………………………………….. 
 
wel / geen lid  (omcirkelen wat van toepassing) 
 
Ik heb een dieet: ………………………………………………………………………… 
 
De kosten bedragen €18,- per persoon voor leden, niet leden €25,-. 
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KORTINGEN  
Op vertoon van uw ledenpas van Seniorenvereniging Teylingen  
kunt u korting krijgen bij 
• Zorg en Zekerheid 2% basisverzekering en 7% op aanvullende ver-

zekeringen bij Zorg en Zekerheid plus enkele extra’s. 
• Zilveren Kruis Achmea 3% korting op het basispakket en 10% op 

aanvullende pakketten plus enkele extra’s. 
• Service Apotheek Sassenheim kassakorting van 10% (dit geldt niet in 

geval van een actiekorting).  
• FraNas Schoonheid- en Pedicuresalon, Voorhavenkwartier 27, 

Sassenheim, tel.0252 861 614 
10% korting op de standaard pedicure en gezichtsbehandelingen. 

• Groentespeciaalzaak Van Kesteren Groente en Fruit:  
Koop uw groente en fruit bij Van Kesteren en lever de kassabonnen 
in bij een van de leden van de activiteitencommissie. Bij inlevering 
van de bonnen door ons bij van Kesteren steunen zij afd. Voorhout. 

• KBO-PCOB-voordeel 
Op de website van KBO-PCOB Voordeel kunnen leden eenvoudig, 
voordelig en veilig producten en diensten met ledenvoordeel 
bestellen. Zie website https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/  

• Rijbewijskeuring 
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan moet u 
medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt 
aanvragen. Deze keuring is verplicht. Op onze website leest u hoe de 
keuring werkt en de kosten daarvan:  
https://seniorenverenigingteylingen.nl/ledenservice/rijbewijskeuring/ 

• Opruim/verhuiscoach Nicole Schmidtz 
Als dé opruim- en verhuiscoach van de Bollenstreek helpt Woon-
gelukT u rust, overzicht en orde krijgen. Bijvoorbeeld wanneer u 
kleiner wilt gaan wonen of na het overlijden van uw dierbare. Uw 
woongeluk is mijn zorg! Ontvang als lid 10% korting op de 
pakketprijzen. 
Tel. 06 28486318, email hallo@woongelukt.nl 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: 
Alarmnummer bij spoed (politie, brandweer, ambulance) 112 
         Geen spoed, wel politie 0900-8844 
Alcohol infolijn                                       0900-5002021 
Automaatje (via Welzijn Teylingen) 0252 231 805 
Bernardus, Sassenheim (Marente) 0252-345100 
Buurtzorg Sassenheim  06-12153411 
Fraudehelpdesk    088-7867372 
Gemeente Teylingen                              140252 
ISD Bollenstreek 0800-9567000 
Marente 071-7527000 
Meldpunt ouderenmishandeling 088-3744744 
Regiotaxi Holland Rijnland 0900-2022368 
Regiotaxi Holland Rijnland Klantenservice (voor vragen, 0900-2022369 
      klachten, etc.) 
SassemBourg – Sassenheim (Activite) 0252-210547 
Voor ieder 1. 
-   Team Voorhout 0252-742140 
-   Team Sassenheim/Warmond  0252-742120 
Sassenheim 
-  Gezondheidscentrum Rusthofflaan  0252-213344 
-  Huisartsenpost Duin & Bollenstreek 0252-240112 
-  Huisartsenpraktijk Moerman 0252-211119 
-  Huisartsenpraktijk Roovers 0252-213344 
-  Huisartsenpraktijk Sassembourg 0252-211253 
-  Huisartsenpraktijk A.F. Warnaars-Gesink/BJ H Warnaars 0252-212479 
Voorhout 
-  Huisartsenpraktijk  Hooghkamer in Voorhout 0252-222446 
-  Huisartsenpraktijk Oosthout 0252-230697 
-  Mts. Praktijk Hoogh Teylingen 0252-221031 
-  Huisartsenpraktijk De Zeven Linden 0252-211393 
-  Huisartsenpraktijk Schinkelshoek 0252-222910 
Warmond  
-  Huisartsenpraktijk 071-3010030 
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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 * 

Wilt u gebruik maken van de collectiviteitskorting bij: 

О   Zorg en Zekerheid*                       О   Zilveren Kruis Achmea*   
 
Plaats:                                                       2021 (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:                                                                    2021 (datum) 
 
Handtekening lid 1:     Handtekening lid 2: 
      -----------------------------------             ------------------------------------ 
 
Aanmeldingsformulier zenden naar :  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim, , 
Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim.
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AANTEKENINGEN 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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CONTACT & INFO
Ook lid worden? 
Dat kan via website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl/ 
contact/lid-worden/ 
U vindt daar een formulier om in te 
vullen. Kunt u niet e-mailen, bel dan 
met het secretariaat. Zie gegevens 
hiernaast in de colofon. 

Lidmaatschap 
Kosten lidmaatschap €25,-- per 
persoon per jaar bij automatische 
incasso, bij niet automatische betaling 
betaalt men een opslag van €1,50 voor 
notakosten. 

Gegevens wijzigen 
Voor wijzigingen mail of bellen naar het 
secretariaat secretariaat@senioren- 
verenigingteylingen.nl of tel. 06 1818 
4053 

Opzegging 
Opzegging van het lidmaatschap 
dient schriftelijk plaats te vinden 
vóór 1 december. De opzegging gaat 
dan in het nieuwe kalenderjaar in. Bij 
opzegging komt korting op de zorg-
verzekering van Zorg & Zekerheid of 
het Zilveren Kruis te vervallen.  

Colofon 
De nieuwsbrief is een uitgave van 
Seniorenvereniging Teylingen. 
Deze wordt 10 keer per jaar bij de 
leden bezorgd.  

Druk 
Duineveld print & sign, Sassenheim

Oplage 
1585 stuks 

Secretariaat/redactieadres 
Kagerdreef 186  
HR Sassenheim  
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr 
tussen 11.00 en 13.00 uur)  
De redactie behoudt zich het recht 
voor bijdragen (tekst en beeld) te 
redigeren, in te korten of te 
weigeren. 

Privacy statement 
De manier waarop Senioren-
vereniging Teylingen omgaat met 
privacy- en persoonsgegevens is 
beschreven in de privacy statement 
van KBO Teylingen. Zie website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl 
bij informatie/nieuwsberichten 
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Ouderen (O)-, Belastingadviseurs(B)-, iPad-(I)/Tabletcoaches (T) 
Lid Meedenkersnetwerk (M), Contactpersoon Regiotaxi (R) 

Bert  van den     Nouwland  O+B+ I email:   bvandennouwland@ziggo.nl 
tel: 0252-864572 
coördinator     belastinginvullers 

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

Henk  Brouwer O + B+ 
M 

email: henkbrouwer_53@hotmail.com 
tel: 0252-231087 

Huub  Cloosterman O + B+ 
M +R 

email: h.cloosterman@kpnmail.nl 
tel: 0252-221272 

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

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

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

Otto Knottnerus B email: otto@knottnerus.net 
tel: 071-3010635 

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

Dick Voerman     I email: dickvoerman@hetnet.nl)  
tel: 06-4808 5888 

Hans Wilson I Email: hanswilson@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
coördinator iPad- en tabletcoaches  
tel: 0252-348458 
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Drukwerkverzorging:

Speerpunten

KBO-PCOB, de landelijke organisatie, spreekt namens een brede achterban van een kwart 
miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, 
overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van 
senioren in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief 
betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. 

Seniorenvereniging Teylingen heeft deze 5 speerpunten in haar beleid overgenomen.

Seniorenvereniging Teylingen

Digitalisering Zingeving

Wonen, welzijn
en zorg Veiligheid Koopkracht

duineveld
print & sign
duineveld
print & sign


