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VOORWOORD 
 
Dit jaarboekje worden alle activiteiten van de 
vereniging en de afzonderlijke afdelingen voor 
het verenigingsjaar 2022-2023 vermeld. Naast 
het jaarprogramma voorziet dit boekje u weer 
van de nodige informatie, nuttige adressen, 
gegevens over onderwerpen, die vooral voor 
senioren van belang kunnen zijn.  
In de bijgaande nieuwsbrief staan de activiteiten van elke afdeling 
uitgebreider vermeld. Het aanbod is zeer gevarieerd. Dit moet ook wel, 
omdat ons ledenbestand bestaat uit senioren met zeer verschillende 
achtergrond en interesses.  
De belangenbehartiging van Seniorenvereniging Teylingen is gericht op 
het welzijn van senioren in het algemeen en van de leden in het 
bijzonder. De vereniging neemt actief deel aan de Adviesraad Sociaal 
Domein (v/h Wmo) van de gemeente, het Zorgpact en de Lokale 
Alliantie Bollenstreek tegen financieel misbruik ouderen. Voor de 
belastinghulp (onder bepaalde voorwaarden) wordt een kleine 
vergoeding gevraagd. 
We stimuleren sociale contacten tussen senioren door veel activiteiten 
te organiseren van allerlei aard; zie de uitgebreide opsomming op de 
volgende pagina’s. 
Natuurlijk staan wij ook open voor reactie, aanvullingen en suggesties  
zodat het programma-aanbod een weergave vormt van hetgeen er 
leeft bij  u als senior in deze moderne samenleving. U kunt hiervoor 
contact  opnemen met het secretariaat.  Wij kunnen nagaan of we deze 
mogelijk in het volgende verenigingsjaar kunnen opnemen in ons 
programma. 
Het bestuur spreekt de hoop uit dat we er weer een fijn en goed 
verenigingsjaar van kunnen maken. En met uw hulp gaat dat zeker 
lukken! 
Namens het bestuur 
Netty Havenaar, secretaris 
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Meedoen Aan Activiteiten: Ook Bij Een Laag Inkomen! 
 

Sport- En Cultuurregeling Gemeente Teylingen 
Seniorenvereniging Teylingen heeft een drieledige doelstelling: nl.  
belangenbehartiging, voorlichting en het organiseren van activitei-
ten. Om deel te nemen hebben wij u al eerder gewezen op de Sport- 
en Cultuurregeling van de gemeente Teylingen. 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 tegemoetkoming van de 
jaarlijkse contributie maar ook van activiteiten (bijv. een dagtocht, 
een vakantieweek etc.) tot een maximaal bedrag van €150,00).  
 
Heeft u een laag inkomen en weinig of geen geld om de contributie 
te betalen of aan onze (zomer)activiteiten deel te nemen?  
Dan is deze korting misschien iets voor u. Of u voor de korting in 
aanmerking komt, is afhankelijk van de hoogte van uw maandelijks 
inkomen. 
Hoogte van de korting : de korting bedraagt maximaal €150 per jaar 
en wordt overgemaakt naar Seniorenvereniging Teylingen. 
 
Bij een netto maandelijks inkomen lager dan (pensioengerechtigden):  
                  € 1.498 alleenstaanden     /      € 2028 echtparen 
 
Bij wie meld ik me aan voor de korting 
Aanmelden kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is dat u 
de korting aanvraagt via Welzijn Teylingen. De tweede mogelijkheid 
is via het bestuur van Seniorenvereniging 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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BELANGENBEHARTIGING  
Belangenbehartiging is een van de kerntaken van 
Seniorenvereniging Teylingen en vindt plaats op de 
speerpunten: wonen, welzijn en zorg, veiligheid, 
koopkracht, digitalisering en zingeving. In dit kader 
worden jaarlijks voor alle senioren in Teylingen een 
aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. 
Seniorenvereniging Teylingen is lid van Regio Duin & Bollenstreek 
van de KBO en twee van haar bestuurders wonen de vergaderingen 
bij. De Regio bestaat uit KBO Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noord-
wijkerhout, De Zilk en Teylingen. Aan de orde komen de afdelings-
activiteiten, ouderenadvisering en het Meedenkersproject (Onaf-
hankelijke Cliëntondersteuning). Tevens is de vereniging aange-
sloten bij de KBO-PCOB en KBO Zuid-Holland.  
In het kader van de belangenbehartiging ondersteunen de belasting-
invullers en ouderenadviseurs direct de leden van Seniorenvereni-
ging Teylingen en ook niet-leden. 
 
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. 
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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. 
 

Informatie- en Themamiddagen 
Ieder jaar vindt in het kader van de belangenbehartiging bij elke 
afdeling afzonderlijk en/of gezamenlijk een aantal informatiemidda-
gen 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. 
Het plan is het volgend seizoen te organiseren :  

• veiligheid in en om het huis 
• aanvraag toeslagen 
• zaken rondom overlijden 
• veilig bankieren. 
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Ouderenadviseurs  
Heeft u een vraag over sociale regelgeving of over regionale en 
lokale (zorg)voorzieningen en diensten? Dan kunt u die stellen aan 
de onafhankelijke ouderenadviseur (OA) van onze vereniging. De 
ouderenadviseur kan u adviseren, informeren, doorverwijzen of 
met u meedenken. Ze kent de sociale kaart van de gemeente als 
geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel dat ze de tijd 
voor u neemt en ook zonder een concrete vraag een luisterend oor 
biedt. Zie voor namen ouderenadviseurs pag. 39. 
 
Belastinginvullers 
Hulp bij belastingformulier invullen: Belastingadvies en hulp bij  
zorg- of huurtoeslag. 
Wij bieden een belastingservice aan mensen met een eenvoudige  
belastingaangifte. Onze vrijwilliger geeft u hulp bij uw aangifte 
inkomstenbelasting. Ook kunnen zij u ondersteunen bij het aanvra-
gen van uw zorg- of huurtoeslag.  
Zie voor namen belastingadviseurs pag. 39. 
 
Algemene ledenvergadering 2023 (ALV) 
Op woensdag 8 maart 2023 vindt  onze algemene ledenvergadering 
plaats. Deze keer in De Verdieping te Voorhout.  
Op deze middag wordt het jaarverslag 2022 en het financieel 
verslag van het voorbije jaar gepresenteerd. Tevens wordt op de 
ALV aan de leden gevraagd wat ze vinden van de plannen voor de 
toekomst van het Bestuur.  
 

Dit activiteitenboekje is een 
bewaarexemplaar! 
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SOCIAAL CULTURELE ACTIVITEITEN 2022-2023 

 
Activiteiten georganiseerd door Seniorenvereni-
ging Teylingen staan voor ontmoeting en omzien 
naar elkaar. De  drie afdelingen zorgen elk jaar 
voor een gevarieerd aanbod van activiteiten.  Er 
wordt gewandeld en gefietst, er zijn regelmatig 
uitstapjes, gezellige bijeenkomsten/vieringen, 
gekaart en gebridged, themabijeenkomsten over 
tal van onderwerpen en nog veel meer.  
Bij vrije plaatsen kunnen leden van de andere afdelingen van 
Seniorenvereniging Teylingen deelnemen. Deze leden worden op 
een reservelijst geplaatst. Ook niet-leden kunnen deelnemen aan 
een activiteit of dagtocht. Hiervoor zal een meerprijs worden 
berekend. 
Wat de afdelingen met elkaar gemeen hebben, is dat ze zorgen voor 
heel veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en daarmee 
ontstaat er ook een stuk omzien naar elkaar.  
   
Onze vereniging biedt een netwerk waar mensen op terug kunnen 
vallen als het nodig is. Een probaat middel tegen eenzaamheid.  
Het bestuur vertegenwoordigt/organiseert de vereniging en coördi-
neert de belangenbehartiging waaronder de informatie- en thema-
middagen en ook de gezamenlijke activiteiten.  
 
De activiteitencommissies in de afdelingen organiseren de sociaal- 
en culturele activiteiten middels het jaarlijks opstellen van een 
gezamenlijk jaarprogramma en maandelijks de nieuwsbrief van de 
eigen afdeling. 
 
Wij hopen met dit programma u veilige en gezellige activiteiten aan 
te bieden. 
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BEWEGEN 
 
Biljarten 
Bij de Biljartvereniging Onderdak te Sassenheim 
kunnen leden van onze vereniging biljarten. Er 
kunnen meerdere spelers aanwezig zijn, zowel de 
eigen leden van de biljartvereniging als mensen 
van buitenaf. Een ieder heeft recht op een 
partijtje biljarten. Er is altijd een persoon van de biljartvereniging 
aanwezig en die bepaalt de regels.  
 
Wanneer:  elke donderdag van 09.00-11.30 uur 
Locatie:  zaal 18 van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 
Coördinator :  Martien Döfferhoff, tel. 06-38930551 
 
Bowlen Sassenheim 
Op maandag 5 september 2022 starten we 
weer met de competitie bowlen Er worden 
negen middagen georganiseerd. 
Bowlen is een actieve sport voor iedereen, 
voor jong en oud. Doordat je bij iedere worp in beweging bent, 
werk je aan je conditie en houdt de spieren soepel. Omdat het een 
sport is waarbij inspanning 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:   elke 1ste maandag van de maand 
Locatie: zie de nieuwsbrief 
Coördinator: Netty Havenaar 
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Fietsen met senioren Warmond 
In de periode van april t/m september 2023 wordt elke 1e en 3e 
donderdag van de maand een fietstocht uitgezet om, gezellig met 
elkaar, het hoofd helder en de benen soepel te houden. 
Startdatum:  zie nieuwsbrief 
Coördinator :    Chris Zwetsloot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wandelen 
Onder de koepel van Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
is een enthousiaste wandelclub “Stap Mee” actief.  
Om de 14 dagen, in de even weken, op woensdagmiddag 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.  
Leden die het leuk vinden om met een groep in een rustig tempo te 
wandelen zijn welkom.  
Startdatum:  woensdag 8 september 2022 
Coördinator:      Theo Witteman (witt0251@planet.nl) 
 
 



 
Seniorenvereniging Teylingen 
 

 
 -12- 
 

 

Tablets 
 
Ondersteuning 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 tablet. 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 tablet laag-
drempelig maken.” Door de tablet voelen deze senioren zich zelf-
standiger en meer verbonden met de wereld.  
Coördinator tabletcoaches: Hans Wilson 
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CREATIEF 

 
Aquarelleren/Tekenen Sassenheim 
Ook dit seizoen wordt, in het najaar 6 
lessen en in het voorjaar 6 lessen, het 
tekenen/ aquarelleren gegeven onder 
leiding van de gediplomeerde docente.  
U leert de eerste principes van tekenen 
voor verdere ontwikkeling en gebruik 
van technieken.  
Startdatum: maandag 3 oktober 2022  
Locatie:  zaal 6 van ’t Onderdak 
Docente:  mw. Annet van Gerven 
 
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 leuk paasstuk wordt gemaakt. 

Startdatum: woensdag 14 september 2022 
Locatie:  zaal 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Coördinator:  Netty Havenaar 
 
Bloemschikken Voorhout  
Ook dit jaar gaan we weer met een groep liefhebbers bloemschik-
ken. Voor de eerste keer dit seizoen gaan we ook een herfststukje 
maken. Onder deskundige leiding van Natasja worden mooie bloem-
stukken gemaakt waaronder een kerst- en een paasstuk en dit jaar  
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dus ook een herfststukje.  
Wanneer:  Zie de nieuwsbrief  
Locatie:  Natasja’s Bloemsierkunst, 

Jac. van Beierenweg 134b  
Coördinator:  Trees van den Berg 
 
Bloemstukje maken Warmond  
Wanneer: Zie de nieuwsbrief 
Locatie: ’t Trefpunt, Warmond 
 
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.  
Deelnemers kunnen ook gewoon hun eigen handwerk meenemen 
en aanhaken bij deze gezellige groep.  
Startdatum:  maandag 5 september 2022  
Locatie:  zaal 6 van ‘t Onderdak 
Coördinatoren:  Bep van Tol en Anneke van der Zwart 
 
Quilt-Bee Sassenheim 
Op elke laatste woensdag van de maand 
starten we weer met patchwork en quilten: 
een leuke vorm van handwerken. 
Patchwork maken is een lap aan elkaar 
zetten. Het werkstuk, het uiteindelijke 
resultaat is een quilt maar het aan elkaar 
maken van lapjes stof in verschillende 
patronen heet patchwork. 
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Startdatum:  woensdag 28 september 2022  
Locatie:  zaal 6 van ‘t Onderdak 
Coördinator: Marja de Boer 
 
Tekenen en schilderen Voorhout 
We zijn een gezellige club waar we onder begeleiding van Nelie van 
den Berg 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.  
Startdatum:      dinsdag 20 september 2022 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Coördinator:  Kees van den Berg 
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CULTUUR 
 
Leesclub Sassenheim 

Elke laatste maandag van de maand komt de lees-
club bij elkaar en dan bespreken we het boek wat 
we de laatste maand gelezen hebben. Dat gaat op 
een gezellige, ontspannen manier, het is geen over-
horing! Om de beurt doen we een voorstel voor een 
titel. Degene die de titel van het boek aange-reikt 
heeft, maakt ook de vragen als leidraad voor de 
bespreking. Dat zijn vragen over ondere andere: de 

schrijver, de stijl van het taakgebruik, de verhaallijn, het karakter 
van de personen en wat doet het verhaal met je. 
Startdatum:  maandag 26 september 2022 
Locatie:  zaal 5 of 6  van ’t Onderdak, Sassenheim 
 
Virtueel bezoek aan Museum, Warmond 
Om van kunst te genieten is het tegenwoordig niet meer nodig om 
fysiek naar een museum te gaan. Het kan gewoon bij ons in het 
Trefpunt. 
Gaat u mee op toer lang mooie kunstschatten? 
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
 
Film- of lezingmiddag Sassenheim  
Elke 2de week van de maand wordt een film 
getoond, een lezing of presentatie georganiseerd. 
Startdatum : maandag 12 september 2022 
Locatie:  zaal 5+ 6 van ‘t Onderdak 
Coördinatie: Activiteitencommissie Sassenheim 
Iedere senior in de gemeente Teylingen is van harte welkom. 
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Denkgroep Warmond 
Dit jaar, op 8 november 2022, starten we met een “Denkgroep 
Warmond”. Aan de hand van filosofisch gedachtengoed en al 
filosoferend zullen we onze denkbeelden onderzoeken die te maken 
hebben met VERANTWOORDELIJKHEID. De focus zal tijdens het 
gesprek liggen op het filosoferen. We onderzoeken ons eigen 
denken. Waar nodig kijken we naar de filosofische traditie. 
Startdatum:  dinsdag 8 november 2022 
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filmmiddag Warmond 
Film over backpacken door Peru Hans van Gerven. Samen met zijn 
dochter Ilonka, trekken zij door Peru waaronder 5 dagen in het 
Amazone gebied. 
Datum:  dinsdag 18 april 2023  
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
 
Filmmiddag Warmond 
Via Historisch Genootschap Warmelda  hebben wij een film over 
Warmond in de 2e wereldoorlog die wij u graag laten zien. 
Datum:  dinsdag 9 mei 2023  
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
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DINERS 
 
Diner Sassenheim  
Dit jaar organiseren we  ons najaars- en voorjaarsdiner in Grand-
Café ‘Graaf-Jan’ aan de Jan van Brabantweg 3 te Sassenheim.  
 

Wanneer: najaarsdiner woensdag 2 november 2022 
 Datum voorjaarsdiner 2023 nog niet bekend 
Coördinator: Activiteitencommissie 
 
Vrijwilligerslunch Voorhout 
In het voorjaar organiseren we voor al onze vrijwilligers een lunch 
bij Ons Genoegen aan de Herenstraat. 
 
Lunch voor de leden Voorhout 
Bij voldoende belangstelling organiseren we een keer per jaar een 
lunch voor de leden bij eetcafé Welgelegen aan de Jacoba van 
Beierenweg. 
 
Diner Warmond  
Uit eten met Senioren 
Ons, inmiddels, jaarlijkse diner bij het Wapen van Warmond.  
We kijken er naar uit. Lekker dicht bij huis. Een Topper! 
 

Datum: donderdag 20 oktober 2022 
Locatie:  het Wapen van Warmond, Warmond 

Kosten:  Zie nieuwsbrief 
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KAARTSPELEN 
 
Klaverjassen/Bridgen in Sassenheim 
Het is weer zover op 1 september 2022 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.  
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen, maar u kunt ook 
gewoon een keer langskomen om te kijken of het iets voor u is. 
Dagdeel: elke donderdag van 13.30 uur tot ±17.00 uur 
Locatie:   zaal 5/6 van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Coördinatie: Jos Jonkman, tel. 0252-216168  

 
Klaverjassen in Voorhout 
Het hele jaar door, dus ook in de zomermaan-
den wordt er geklaverjast, tenzij andere activi-
teiten zijn aangegeven in de nieuwsbrief.  
Dagdeel:  elke dinsdag van 14.00 uur tot 

±17.00 uur 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Coördinatie:  Evert Hegnauer en Wim van Kampen 
 
Klaverjassen Warmond 

Dit seizoen gaan wij voor de 8ste keer van start met 
het klaverjassen. Ondanks de coronaperikelen van 
de afgelopen jaren heeft het klaverjassen niet 
ingeboet aan gezelligheid of het aantal personen of 

wat dan ook, die elke week weer uitzien om te klaverjassen.  
Dagdeel: elke donderdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Locatie:  ’t  Trefpunt, Warmond 
Coördinatie: Chris Zwetsloot 
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Regionaal klaverjassen  
Ook dit jaar wordt voor de seniorenafdelingen De Zilk, Noord-
wijkerhout en Teylingen weer het regionaal klaverjassen (voor-
heen Vierkamp) georganiseerd. 
 
Onderstaand een overzicht van de data voor het komende seizoen. 
23 september 2022 in Noordwijkerhout  
Locatie: Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
18 november 2022 in De Zilk 
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 
20 januari 2023 in Noordwijkerhout 
Locatie: Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
24 maart 2023 in De Zilk 
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 
19 mei 2023: afsluiting in Noordwijkerhout. 
Locatie: Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
 
Deelnemers uit Sassenheim, Voorhout en Warmond die mee 
willen klaverjassen kunnen zich opgeven bij het contactadres van 
Cock Edelaar , tel. 0252-374295. 
` 
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 Cock Edelaar af te melden.  
Er wordt niet gekaart voor een wisselbeker, maar per dag zijn er  
een aantal prijzen beschikbaar.  
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  

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 georganiseerd. Iedere 
ronde zijn er leuke prijzen te winnen. Er worden 
4 bingoronden gespeeld. Bij de  kerstbingo en de 
laatste bingo van het seizoen worden 3 

bingoronden gespeeld en met een loterij afgesloten.  
Start:  donderdag 22 september 2022, aanvang 14.00 uur  
Locatie:  Theaterzaal van ’t Onderdak, Sassenheim  
Coordinatoren: leden activiteitencommissie 
 
Bingo Voorhout 
Elk jaar wordt er in Voorhout zo’n 3 tot 4 keer bingo gespeeld. 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.  
Aanvang:           14.00 uur 
Locatie:               De Verdieping, Voorhout 
Coördinatie:      Trees van den Berg, Jan Bol en Willy van der Meer 
 
Bingo Warmond 
Dit jaar gaan we ook nu weer een gezellige BINGO-middag 
organiseren. Wij zorgen voor mooie prijzen. Er wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. 
Datum:     dinsdag 11 oktober 2022  
Locatie:  ’t Trefpunt Warmond 
Coördinatie:      Activiteitencommissie Warmond 
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Ontmoetingsmiddag Sassenheim 
Zou u graag een middag uit huis willen en andere senioren ont-
moeten onder het genot van een kopje koffie of thee? Dan bent u 
hartelijk welkom.  
U  kunt elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten, gezellig met 
elkaar kletsen of een spelletje doen. 
Dagdeel:   dinsdag 15 november 2022  
Locatie:  zaal 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Coördinatie: Activiteitencommissie Sassenheim 
 
Quizmiddag Warmond 

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. 

Kom gezellig meedoen. 
Datum : dinsdag 14 februari 2023  
Locatie:  ’t  Trefpunt, Warmond 
Coördinatie:      Activiteitencommissie Warmond 
 
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 dinsdag, aanvang 14.00 uur 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Coördinatie:  Jan Bol en Tilla Beeren 
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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.  
Datum:  dinsdag 18 oktober 2022  
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Coördinatie:  Activiteitencommissie Voorhout 
 
Spelletjesmiddag met stamppot eten Voorhout 
Een keer per jaar organiseren we een spelletjesmiddag met stampot 
eten. 
Datum:   woensdag 16 november 2022  
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Coördinatie:  Activiteitencommissie Voorhout 
 
Virtuele wandeling door Warmond 
Datim: dinsdag 14 maart 2023 
Locatie: ’t Trefpunt, Warmond 
Coördinatie:  Activiteitencommissie Warmond 
 
SooS Warmond 
Ook dit jaar gaan we weer een SooS-
middagen organiseren. Wie wil kan 
sjoelen, een spelletje spelen of gezellig 
komen kleuren. Maar heeft u alleen 
behoefte aan gezelschap bent u ook van 
harte welkom. Alles kan, behalve klaverjassen. 
Startdatum dinsdag 6 september 2022 en verder  
 iedere 1e dinsdag van de maand. 
Locatie: ’t Trefpunt, Warmond 
Coördinator: Corri van Wetten  
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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 7 september 2022 en  
 Sluiting seizoen op woensdag 24 mei 2023  
Aanvang:  14.30 uur  
Locatie:  Grand-Café ‘Graaf-Jan’, Sassenheim 
 
Voorhout 
Data: Opening seizoen dinsdag 30 augustus 2022 
Aanvang:  14.00 uur  
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
 
Warmond  
Juni 2023:  Afsluiting seizoen. Wat het wordt is nog geheim,  
 maar leuk wordt het zeker. 
 
Kerstvieringen 
Sfeer, saamhorigheid en gezelligheid kenmerken 
onze kerstvieringen. We hopen dat deze 
vieringen in 2022 weer door kunnen gaan. Elke 
afdeling organiseert voor de eigen leden een 
gezellige, sfeervolle middag. In een van de komende nieuws-
brieven staat alle verdere informatie over plaats en tijd.  
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Kerstviering Sassenheim 
Wanneer: woensdag 21 december 2022   
Locatie:  Grand-Café ‘Graaf-Jan’, Sassenheim 
Coördinatie:  Activiteitencommissie Sassenheim 
 
Kerstviering Voorhout  
Dagdeel:  dinsdag 20 december 2022  
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Coördinatie: Activiteitencommissie Voorhout 
 
Kerstviering 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 15 december 2022  
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Coördinatie:  Activiteitencommissie Warmond 
 
Nieuwjaarsreceptie Sassenheim 
Dagdeel: woensdag 11 januari 2023  
Locatie:  Theaterzaal van ‘t Onderdak  
Coördinatie: Activiteitencommissie Sassenheim 
 
Nieuwjaarsreceptie Voorhout  
Dagdeel: dinsdag 3 januari 2023   
Locatie:   De Verdieping, Voorhout 
Coördinatie: Activiteitencommissie Voorhout 
 
Nieuwjaarstoast met film, Warmond  
Dagdeel: dinsdag 10 januari 2023 
Locatie:  ’t Trefpunt, Warmond 
Coördinatie: Activiteitencommissie Warmond 
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Dag van de Ouderen 
Traditioneel organiseert Seniorenvereniging Teylingen elk jaar ter 
gelegenheid van “de Dag van de Ouderen” in Hotel Van der Valk een 
gezellige middag. Alle senioren in de gemeente Teylingen zijn 
welkom. Dit jaar is dat op vrijdag 7 oktober 2022. 
 
Zomeractiviteiten 

In de maanden juli en augustus worden speciale 
zomeractiviteiten als wandelen met een thema, 
fietsen, dagtochten, barbecue, vaartochten enz. 
georganiseerd. Zie hiervoor het boekje zomer-
activiteiten welke wordt verspreid in de maand mei. 
 
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 toege-
wezen. Dit bezoek is vooral gericht op senioren 
die door mentale of lichamelijke omstandig-
heden niet meer alleen een museum kunnen 

bezoeken. Afgelopen jaar zijn we naar het Zeeuw Museum in 
Middelburg geweest. Of we in 2023 worden ingeloot is afwachten. 
 
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 carnavals 
-vereniging De Bokken een klaverjasmiddag. 
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DAGTOCHTEN  
 
Dagtochten 
 
 
 
 
Door Seniorenvereniging Teylingen en de drie afdelingen afzonder-
lijk 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 reisaanbod door 
vele leden gebruik gemaakt.  
 
Aan gezamenlijke dagtochten of vakantiereizen kunnen alle leden 
van de drie afdelingen deelnemen en bij door de afdelingen 
georganiseerde dagtochten en vakantiereizen gaan de leden van de 
eigen afdeling voor. Bij vrije plaatsen kunnen leden van de andere 
afdelingen deelnemen. Deze leden worden op een reservelijst 
geplaatst.  
Ook niet-leden kunnen deelnemen aan een activiteit of dagtocht. 
Hiervoor zal een meerprijs worden berekend. 
 
Dagtochten Teylingen 
Bezoek aan het Europees Parlement in Brussel 
Op vrijdag 21 oktober 2022 wordt een reis naar het Europees 

Parlement gemaakt. Het bestuur van 
Seniorenvereniging Teylingen en Gerben 
Dijkstra van de afdeling CDA-Teylingen 
hebben  het initiatief genomen om een 
bezoek aan het Europees Parlement te 
organiseren. Het doel van de reis om 
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meer bekend te zijn met wat er vanuit Brussel wordt ‘geregeld’ en 
hoe dat tot stand komt.  
 
Alle deelnemers dienen bij het bezoek in het bezit te zijn van een  
legitimatiebewijs: geldig paspoort of geldig identiteitskaart (dus 
geen rijbewijs). Dit wordt bij het instappen in de bus gecontroleerd. 
I.v.m. doorgang door de detectiepoortjes dient u aan te geven of u 
een ijzeren knie of heupprothese hebt, of dat uw lichaam een ander  
metaaldeel bevat. 
Voor nadere informatie en kosten busvervoer zie de nieuwsbrief. 
 
Kerstmodeshow bij Van der Kloostermode  
Op maandag 12 december 2022 vindt een 
“Ladies Day in Kerstsfeer” bij Van der 
Klooster Mode in Boskoop  plaats. Het 
belooft wederom een gezellige dag te 
worden. 
Coördinator: Netty Havenaar 
 
 
Kerstdagtocht 
Dit jaar organiseert de gezamenlijke activiteitencommissie op 2de 
kerstdag een sfeervol kerstdagtocht. 
Coördinatoren: gemeenschappelijke activiteitencommissie 
 
Dagtocht Sassenheim  
De commissie dagtochten organiseert jaarlijks een tweetal 
gezellige dagtochten: in de herfst en in de lente. Op dinsdag 13 
september 2022 vindt de dagtocht plaats naar  Brabant. 
Coördinatie: Netty Havenaar en Jos Jonkman 
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Dagtocht Voorhout  
Elk jaar organiseren we bij voldoende belangstelling in de maand  
juni een busdagtocht. 
Coördinatie: Trees van den Berg en Jan Bol 
 
Dagtocht Warmond  
Op woensdag 14 september 2022 beginnen we dit seizoen met een 
gezellige bustocht naar Brielle waar we een fruitteeltbedrijf 
bezoeken. 
Coördinatie: Corri van Wetten en Chris Zwetsloot 
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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. 
 
Kerstmarkt 
Dit jaar organiseren we een driedaagse “alles inclusief” kerst-
marktreis naar Soest in Duitsland van dinsdag 29 november tot en 
met 1 december 2022. Er wordt gelogeerd in hotel Am Wall 
gelegen in het historische centrum van Soest. 
Coördinatoren: gemeenschappelijke activiteitencommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakantieweek Seniorenvereniging Teylingen 
Dit jaar organiseren we een 8-daagse vakantieweek met excursies 
voor de drie afdelingen naar gezellige kuur- en vakwerkstadje 
Neukirchen in het lieflijke Duitse Knüllgebergte. Dit Knüllgebergte is 
tussen Kassel en Fulda gelegen, op zo’n 400 km. van Utrecht en staat 
bekend als dé romantische omgeving van Noord Hessen, in het hart 
van Duitsland. Tijdens deze vakantie neemt uw chauffeur u met zijn 
luxe touringcar mee naar o.a. sprookjesstad Alsfeld, prachtige rit  
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door het Hessische Rhöngebergte naar Barokstad Fulda en naar een 
gezellige weekmarkt in het mooie vakwerkstadje Bad Herzfeld. 
Neukirchen is een bekend kuur- en vakantiestadje met een gezellig 
centrum met typische vakwerkhuizen, winkeltjes, restaurantjes en 
terrasjes.  
Het verblijf is in het Landhotel Combecher, een uitstekend hotel 
voor seniorengroepen. 
Verdere informatie zie de nieuwsbrief. 
Begeleider Annelies Veltman, Coördinator: Netty Havenaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vakantieweek Voorhout  
Elk jaar wordt er in augustus een vakantieweek georganiseerd. De 
vakantiebestemming en de datum worden in het voorjaar aan de 
leden bekend gemaakt waarna zij zich kunnen opgeven voor deze 
vakantiereis.  
Coördinatie en begeleiding: Trees van den Berg en Jan Bol. 
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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 zijn: 
2022: 27 sept. (nr. 10), 25 okt. (nr. 11) 29 nov. (12/1) 
2023: 24 jan. (nr 2),  28 febr. (nr. 3), 28 mrt. (nr. 4), 2 mei  (nr. 5), 
6 juni (nr. 6), 4 juli (nr. 7/8), 22 aug. (nr.9) 
    

 
 

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 

Website https://seniorenverenigingteylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983 
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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. 
• het Zilveren Kruis Achmea 3% korting op het basispakket en 10% 

op aanvullende pakketten plus enkele extra’s. 
• de 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/rijbewijskeur
ing/ 
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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:                                                       2022 (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:                                                                    2022 (datum) 
 
Handtekening lid 1:     Handtekening lid 2: 
      -----------------------------------             ------------------------------------ 
 
Aanmeldingsformulier zenden naar :  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen  
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  
Dit jaarboekje is een uitgave van 
Seniorenvereniging Teylingen en 
verschijnt 1 keer per jaar. 
 

Druk  
4allprints  
Oplage Sassenheim    720 stuks  
Oplage Voorhout        480 stuks  
Oplage Warmond       300 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 + 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 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@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
coördinator iPad- en tabletcoaches  
tel: 0252-348458 

 




