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Voorwoord 
 
Beste leden, 
Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest is het alweer eind  
november en is kerstmis in aantocht. Vele mensen zijn al bezig met het 
huis in kerstsfeer te brengen. De tuincentra hebben geweldig uitgepakt.  
Vele mensen struinen weer rond op de vele kerstshows die dit jaar 
weer mogelijk zijn.  
Met de kerst voor de deur kijken wij allemaal terug op het afgelopen 
verenigingsjaar. Waren alle kerstvieringen en nieuwjaarsbijeenkomsten 
vorig jaar geannuleerd vanaf halverwege januari  konden de activiteiten 
voorzichtig worden opgestart. Zo kon de gezamenlijke zomervakantie 
naar Gaasterland in  juni, de door afd. Voorhout naar Ootmarsum. 
georganiseerde vakantieweek in augustus en ook de zomeractiviteiten 
doorgaan.  Ook hebben we weer een algemene ledenvergadering kun-
nen organiseren. Daarnaast heeft er ook op 21 oktober een interes-
sante dagtocht naar het Europees Parlement in Brussel plaatsgevon-
den. Wat was het weer heerlijk om elkaar te ontmoeten tijdens de  
DAG VAN DE OUDEREN. 
Het bestuur is trots op onze vrijwilligers. Zij hebben zich het afgelopen 
jaar weer geweldig ingezet om de activiteiten te laten plaatsvinden 
maar ook om door wind en regen de nieuwsbrief en het ledenblad bij u 
in de brievenbus te bezorgen. Het blijft bewonderenswaardig dat er 
zoveel privétijd wordt ingezet door actieve leden die de vereniging 
daardoor goed en effectief laten functioneren. 
Het bestuur wenst alle leden een goede kerst en fantastische voor-
uitzichten op een gezond 2023. 
 
We hopen velen van u bij de 
activiteiten te ontmoeten. 
Netty Havenaar, secretaris 
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Dagtocht Europees Parlement 
Nadat op vrijdag 21 oktober, vroeg in de ochtend, alle 
53 deelnemers bij de opstapplaatsen waren opge-
haald, reden we met de bus van Oskam Reizen richting 
Brussel. In het begin was een enkeling misschien nog ietwat slaperig, 
maar al snel werd er onderweg  gezellig met elkaar gekletst. Hoewel 
de busreis voorspoedig verliep bereikten we een uur later dan 
gepland restaurant Quartier Leopold in Brussel omstreeks 11.00 uur 
voor de koffie. Daarna gingen we naar het Europees Parlement, het 
uiteindelijke doel van onze dagtocht. Een openhartig gesprek met 
Europarlementariër Ester de Lange (CDA) en een indrukwekkende 
rondleiding door het gebouw maakte het een drukke maar boeiende 
dag. Vervolgens werd een lunch gebruikt bij brasserie Chez Léon en 
tot slot werd nog een bustour onder leiding van een gids door 
Brussel gemaakt. 
Na een drukke maar boeiende dag, zat ons bezoek in Brussel er op. 
Al met al een  geslaagde dagtocht waarvan elke deelnemer zichtbaar 
genoten heeft. Lees verder op: website  
https://seniorenverenigingteylingen.nl/informatie/nieuwsberichten/ 
    
 
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. NL06 RABO 0354 5919 83 
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Vitale toekomst ouderen in de Bollenstreek 
Ruim twintig partijen die actief zijn in Hillegom, Lisse en Teylingen, 
waaronder Seniorenvereniging Teylingen, hebben 14 november een 
ambitieovereenkomst getekend. Samen willen zij ervoor zorgen dat 
ouderen nu en in de toekomst in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen met een goede kwaliteit van leven. De ambitieovereenkomst 
Wonen + Welzijn + Zorg HLT heeft dan ook de ondertitel ‘Betrokken, 
betekenisvol en vitaal ouder worden’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerking versterken 
Het aantal ouderen in ons land neemt toe. Zij willen (of moeten) 
langer in een zelfstandige woning blijven wonen, ook wanneer zij 
zorg of hulp nodig hebben. En niet alleen ouderen, ook andere 
inwoners kunnen hulp- en/of zorgvragen hebben. In de gemeenten 
Hillegom, Lisse en Teylingen wordt samengewerkt in lokale net-
werken Wonen, Welzijn en Zorg. In Hillegom is dat de Klankbord-
groep wonen, welzijn en zorg, in Lisse het Samenwerkingsverband 
wonen welzijn zorg en in Teylingen het Zorgpact. 
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Het moet anders 
Het doel is te zorgen dat ouderen nu en in de toekomst in hun eigen 
omgeving kunnen blijven wonen. We staan voor grote opgaven om 
dat te realiseren. Dat komt onder andere door de vergrijzing (in HLT 
verdubbelt het aantal ouderen bijna tot 2040), de krapte op de 
woningmarkt, personeelstekorten en oplopende zorgkosten. Voor 
deze opgaven is een andere aanpak nodig. 

Doelstellingen 
De ambitieovereenkomst kent drie kernopgaven. De eerste is prettig  
wonen: voldoende geschikte en betaalbare woningen, ook voor 
specifieke doelgroepen en voor wonen met zorg. De tweede is een 
betrokken gemeenschap: een gemeenschap voor en met elkaar 
waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, meedoen en het gevoel 
hebben ertoe te doen. De derde opgave is passende zorg: die wordt 
door formele en informele zorg samen vorm gegeven. De nieuwe 
norm is: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. De 
ambities werken we uit in actieplannen. 
 
Cursus Ouderenadvisering  
Het is de bedoeling van KBO-PCOB ZH om in het voorjaar van 2023 
weer een cursus ouderenadvisering te organiseren. 
De kern van de ouderenadviseur is gelegen in het met 'raad en daad' 
bijstaan van senioren die moeite krijgen (of reeds hebben) met het 
voortzetten van een zelfstandig bestaan. 
De 'raad' verwijst naar informatie en advies, de 'daad' naar bemid-
deling en begeleiding. 
Dit bijstaan bestrijkt grotendeels de gebieden van wonen, vervoer, 
welzijn, sociale activiteiten, zorgverlening, inkomsten en ondersteu-
ning. 
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Cursus ouderenadvisering voorjaar 2023 
Data:  alle donderdagen van 2 februari t/m 30 maart 2023 (totaal 7 

bijeenkomsten, er  vallen nog data af in overleg). 
Tijd:        van 10.00 – 15.30 uur. 
Plaats:    KBO-ZH, Weg en Bos 80, 2661 GZ  Bergschenhoek. 

Meer informatie over de opleiding te krijgen bij het 
secretariaat SeVeTe, email 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 

 De uiterlijke aanmeldingsdatum bij KBO-PCOB ZH is 1 januari  
 2023. 
 
 
Oma’s Verrassing 
Dit keer nodig ik met de feestdagen mijn vier 
favoriete gasten, mijn kleinkinderen , uit en 
beloof hen dat ik hen op een bijzondere 
verrassing zal trakteren.  
Ze liggen mij immers na aan het hart. 
Dagenlang ben ik op zoek naar geschikte 
recepten en naar de benodigde ingrediënten. 
Urenlang sta ik in de keuken om mijn 
vijfgangendiner voor te bereiden. Het zal hen 
aan niets ontbreken. 
De tafel is gedekt volgens de etiquette en de 
kaarsen zijn net ontstoken als mijn jeugdige 
gasten arriveren. Met veel kabaal vallen ze aan 
op de soep.  
Ik geniet met volle teugen. 
Als ik het tussengerecht ga halen, roepen mijn gasten eenstemmig, als 
afgesproken: 
‘De soep was lekker, oma en dan nu de verrassing… Gaan we naar de  
Mac? 
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Gezamenlijke vakantieweek Seniorenvereniging 
Teylingen 

 vrijdag 9 juni tot vrijdag 16 juni 2023 
naar Neukirchen in Duitsland 

 
In samenwerking met BTR Reizen 
hebben wij ook voor dit jaar weer een 
mooie goed georganiseerde vakantie-
week samengesteld. Deze groepsreis 
nemen wij u mee 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. Het is een uitstekend vakantiegebied voor 
groepen met vele mooie korte maar ook langere excursiemogelijk-
heden, met prachtige diversiteit aan interessante bezienswaardig-
heden. Neukirchen is een bekend kuur- en vakantiestadje met een 
gezellig centrum met typische vakwerkhuizen, winkeltjes, restauran-
tjes en terrasjes. We verblijven in Landhotel Combecher, een 
uitstekend hotel voor seniorengroepen. Het hotel is typisch Duits 
ingericht met een sfeervol stamhaus met een nieuwe hotelvleugel 
met moderne kamers. Deze zijn keurig ingericht en voorzien van 
douche, toilet, televisie, internet en meerdere kamers hebben een 
balkon of terras. Alle kamers zijn gelijkvloers of per lift bereikbaar. 
Verder heeft Hotel Combecher een sfeervol restaurant met open 
haard, hotelbar, kegelbanen en een mooie tuin met terras en 
barbecuemogelijk-heden.  
 
Kosten vakantieweek €   845,00 bij minimaal 45 personen  
    Toeslag 1-persoonskamer € 98,00 
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Bij de prijs inbegrepen: 
• Hotel verzorging op basis van volpension (Lunch op de heen- en 

terugweg en 7x 3 gangen avonddiner + 2 drankjes, ontbijtbuffet, 
lunch /of lunchpakketten) en afscheidsdiner 

▪ Barbecue op het tuinterras in plaats van het avonddiner 
▪ Begeleide wandeling door Neukirchen met kerk bezoek 
▪ Kegelavond in het hotel met kleine prijsjes 
▪ Gezellige avond met live muziek 
• Gids in Alsfeld, Gids in Kassel 
• Entree watermolen 
• Entree Wildpark Knüllgebergte 
• Toeristenbelasting  
 
Beschrijving vakantieprogramma en verdere gegevens op te vragen bij 
het secretariaat. 
 
Zie voor onze voorwaarden bij deelname aan dagtochten en/of meer-
daagse reizen https://seniorenverenigingteylingen.nl/activiteiten 
 
 
Sport- en Cultuurregeling 
Het bestuur ontvangt soms berichten dat leden door de hoge 
zorgkosten, een oplopende energierekening en dure boodschappen 
er weinig geld overblijft om deel te nemen aan onze activiteiten. 
Rondkomen kan soms best lastig zijn als je op leeftijd bent. Er zijn 
diverse financiële regelingen voor senioren. Zo hebben we u in onze 
nieuwsbrieven gemeld dat de gemeente Teylingen met de Sport- en 
Cultuurregeling financiële hulp aanbiedt waarmee leden actief 
kunnen blijven meedoen in de samenleving. Het is mogelijk korting 
te krijgen voor commerciële als niet-commerciële sport- en 
cultuuractiviteiten. Denk aan de contributie van de vereniging, 
aquarelleren/ tekenen, klaverjassen, gezellige bijeenkomsten, 
dagtochten, zomeractiviteiten en vakanties enz. 
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Enkele voorbeelden: 
Vorig jaar kreeg een lid toekenning van €25 voor betaling van de 
jaarlijkse contributie. Een ander lid ontving €150 voor de betaling 
van de contributie en deelname aan een aantal zomeractiviteiten 
(dagtocht, fietstocht).  Ook ontving een lid korting op de contributie 
en een deel van de vakantieweek naar Gaasterland. 
 
Heeft u een laag inkomen om lid te worden van de vereniging of 
deel te nemen aan de activiteiten?  
Dan is deze korting misschien iets voor u. Of u voor de korting in 
aanmerking komt, is afhankelijk van de hoogte van uw maandelijks 
inkomen. 
 
Hoogte korting : maximaal €150 per jaar en wordt overgemaakt 
naar Seniorenvereniging Teylingen. 
 

Maximaal maandelijks netto inkomen (pensioengerechtigden):  
                  Alleenstaanden € 1.498     /      Echtpaar € 2028 
 
Bij wie meld ik me aan voor de korting 
Aanmelden kan op twee manieren.  
De eerste mogelijkheid is via het secretariaat van 
Seniorenvereniging Teylingen.  
Ze regelen dan samen met u de aanvraag van de korting.  
 

De tweede mogelijkheid is via Welzijn Teylingen.  
• Richtlijnen Sport- en Cultuurkorting  zie website: 
 https://www.welzijnteylingen.nl/paginas/98/Sport%20en%20Cult

uurregeling%20voor%20volwassen 
•  Aanmeldformulier sport- en cultuurregeling zie website:  
 https://www.welzijnteylingen.nl/sport_en_cultuur 
 
Voor nadere informatie neem contact op met het secretariaat van 
de Seniorenvereniging Teylingen, tel. 06 1818 4053 
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Afdeling Sassenheim 
 
Beste leden, 
Hoewel begin van het jaar de coronamaatregelen waren versoepeld, 
was het voor sommige leden toch aarzelen om weer naar de 
activiteiten te komen. Deze drempelvrees is nu gelukkig wel  over-
wonnen. Langzamerhand zien we steeds meer leden aan de activi-
teiten deelnemen. 
Het voorjaarsdiner bij Grand Café Graaf Jan en het najaarsdiner bij 
restaurant De Engel in Lisse was dan ook goed bezet. Om naar het 
restaurant De Engel te komen boden een aantal leden vervoer aan. 
Voor de leden die niet over eigen vervoer beschikten hebben we in 
samenwerking met Welzijn Teylingen het vervoer met Automaatje 
kunnen regelen. 
 
De volgende activiteit is ons 60-jarige jubileum van afd. Sassenheim. 
Dit vieren we in restaurant de Engel op woensdag 30  november. 
Vele leden hebben zich hiervoor ingeschreven. Wij wijzen u erop dat 
het gebouw pas vanaf 11.30 uur open is. Rond 12.00 uur start het 
programma. 
Vervolgens hebben we op maandag 12 december een gezellige 
Lady’s Day bij Van der Klooster in Boskoop waar een modeshow 
plaats vindt geheel in kerstsfeer. Op woensdagmiddag 14 december 
gaan we een mooi kerststuk maken in ’t Onderdak en op donder-
dagmiddag 15 december houden we weer de gezellige kerstbingo 
met loterij. Tot slot vindt op woensdagmiddag 21 december de 
jaarlijkse kerstviering plaats wederom bij restaurant de Engel. 
Al met al we staan voor een gezellige, sfeervolle kerstperiode. 
Op 15 januari vindt onze Nieuwjaarsbijeenkomst in de Theaterzaal in 
’t Onderdak plaats. 
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Kerstviering afd. Sassenheim 
De feestdagen staan weer voor de deur. Een 
tijd van liefde, warmte en aandacht voor 
elkaar. De activiteitencommissie wilt u dan 
ook uitnodigen voor de jaarlijkse kerst-
viering op woensdag op 21 december 2022.  
In het in kerstsfeer getooide restaurant De 
Engel kunt u gaan genieten van een sfeervol 
optreden van het duo La Donna Mobile en 
een kerstverhaal vertelt door Wim Prins.  
 

Aansluitend kunnen we genieten van een heerlijke kerstbrunch. 
Leden van afdeling Sassenheim hebben voorrang, indien er plaatsen vrij 
zijn, kunnen niet leden ook deelnemen.  
 

datum woensdag 21 december 2022 
Tijd 14.30 uur (gebouw open 14.00 uur) 
Locatie Restaurant de Engel te Lisse 
Kosten € 25,00 p.p. (max 100 pp) Vol is Vol. Niet-leden €30,00 
Aanmelden Verplicht vóór 15 december bij het secretariaat per mail naar 

secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl  (voorkeur) of 
telefonisch 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 
uur) met eventuele vermelding dieet. 

Betaling  Na bevestiging reservering dan pas de betaling op bankrekening 
NL06 RABO 03545 919 83 t.n.v. Seniorenvereniging Teylingen 
met vermelding: Kerstviering 2022 Sassenheim en uw naam 
Na overmaking is uw inschrijving pas definitief. 

 
Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen naar het restaurant 
dan kunt u dit bij aanmelding opgeven zodat wij vervoer kunnen regelen. 
Om dit mogelijk te maken vragen wij enerzijds leden of zij bereid zijn leden 
op te halen en terug te brengen anderzijds hebben we een regeling met 
Welzijn Teylingen voor gezamenlijk gebruik van het Automaatje. Hiervoor 
dient een kleine vergoeding aan de chauffeur betaald te worden. 
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De droomboom 
Met een rood hoofd loopt mama door de keuken om haar bood-
schappenlijstje samen te stellen. 
‘Mama?’ 
‘Sorry San, ik ben een beetje druk. Morgen is het Kerstfeest en ik 
moet nog zoveel doen.’ 
Sanne begrijpt het wel. Toch wordt ze er een beetje verdrietig van. 
Papa en mama hebben het altijd druk. Ze hebben niet eens tijd 
gehad om een boom te halen. Moeten ze nu Kerstfeest vieren 
zonder boom? Ze weet wel dat het Kerstfeest daar niet om draait, 
maar toch… een boom is wel heel gezellig. 
‘Mama?’ Het hoge woord móet eruit. ‘Gaan we vandaag een 
kerstboom uitzoeken?’ 
‘Ach kind, natuurlijk! Ik zou het bijna vergeten! Zullen we dat maar 
direct doen?’ 
Nu staat er een boom in de woonkamer. Mama is even de deur uit 
om de boodschappen te halen en daarna, zo heeft ze beloofd, gaan 
ze samen de boom versieren. De doos met de kerstversiering staat 
al klaar. 
Maar… als zij nu eens alvast zelf? Mama heeft het zo druk… 
Voorzichtig tilt ze de deksel van de doos. De crème- en bruinkleurige 
ballen glinsteren. Mama had ze vorig jaar gekocht. Ze passen perfect 
bij hun deftige interieur. 
Wat er dan gebeurt, weet Sanne niet precies, maar ineens ligt de 
doos op zijn kop en is de vloer bezaaid met honderdduizend 
flinterdunne scherven. De tranen rollen over Sannes wangen. Snel 
loopt ze loopt naar het raam. Komt mama er al aan? Zou ze boos 
zijn? Wat moet ze doen? 
Mama komt er nog niet aan, maar daar is wel buurvrouw Bep. Arme 
buurvrouw, ze heeft nog maar een paar weken geleden haar man 
verloren. Ze zwaait naar Sanne en kijkt dan verbaasd. Even later belt 
ze aan. 
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‘Ach meisje, wat is er aan de hand? Ik zag je tranen.’ 
Ze loopt achter Sanne aan de kamer in. Dan ziet ze de ravage. IJverig 
gaat ze aan de slag en ruimt alles op. 
‘Ik kom zo terug,’ zegt ze. Even later is ze er weer, met een grote 
doos. 
‘Ik heb dit jaar toch geen boom.’ In haar 
ogen staan nu ook tranen. 

Samen hangen ze de bonte verzameling 
van felgekleurde ballen in de boom. 
‘Elke bal heeft een verhaal,’ zegt 
buurvrouw Bep. ‘Kijk, deze nam 
buurman Peet eens mee van een lange 
reis. En deze…’ 
Ze glimlacht weemoedig, maar de 
tranen zijn verdwenen. Sanne luistert 
ademloos. Ze merken niet eens dat er iemand is binnengekomen, 
totdat mama schor fluistert: ‘Zo’n mooi versierde boom heb ik nog 
nooit gezien.’ 
Met dank aan Irma van KNIPOOG.NU 
                                       *********** 
 
Kerstbingo met loterij  
Dit jaar, op donderdag 15 december 2022 vindt voor de leden van 
afd. Sassenheim de  kerstbingo met loterij plaats in de Theaterzaal 
van het Onderdak.  
De bingo begint om 14.00 uur. De deuren 
gaan om 13.30 uur open. Er worden drie 
rondes gespeeld met als extra een loterij.  
De bingovelletjes kosten 0,50 per stuk. 
Kosten loterij €5,-- per 10 loten +  1 
gratis   (per lot 0,50  cent). 
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Kerstpuzzel Seniorenvereniging Teylingen 
 

 
K A  M E L E N E L E I R B A G E A M 

N S E T R O O B E G G K E O D E R E 

E I L I M A F G D N E R I C E S R L 

N D G E G M L E T E E A L O N E E A 

L L I N E Z E B O G M N E N N D S Z 

A O I N I T Z E A I E S G C E O L U 

T N U E E R E D S U H J N E M R E R 

S N E K D R E N T T E E A R B E E E 

T N D G A E S I S P L F V T O H H J 

S N E B I L R T S O H S E I O K P R 

R H A S E L K E A R T T U Z M O L E 

E L E B R U I O N L E D S Z O U O T 

K M A R I A K E E W B V I L E J D S 

K E I P D D A O H N D E M V U J U L 

K R I B B E D K L J L O T S A H R O 

D E I L T S R E K K A T N E V D A O 

K E R S T M I S N A N E P A H C S P 

W I N T E R S P O R T R U A E D A C 
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OS 
BAL 
DEN 
KOU 
ETEN 
EZEL 
KLOK 
MENU 
PIEK 
SLEE 
STAL 
STOL 
DAVI 
DINER 
GEBED 
HULST 
JEZUS 
SCHAPEN 
 

ARRESLEE 
GEBOORTE 
HEILIGEN 
KERSTMIS 
LIEDEREN 
OPTUIGEN 
POOLSTER 
JOZEF 
MARIA 
TOAST 
ADVENT 
BIDDEN 
CADEAU 
KRIBBE 
BETHLEHEM 
EVANGELIE 

JERUZALEM        
DENNENBOOM 
KERSTLIED        
VERSIERING 
KERSTSTAL        
WINTERSPORT 
CONCERT 
FAMILIE 
GABRIEL 
HERDERS 
HERODES 
KAARSEN 
KALKOEN 
KAMELEN 
KRANSJE 
RUDOLPH 

Voor de liefhebbers is er weer een gezellige kerstpuzzel te maken. De 
oplossing kan tot uiterlijk 15 januari 2023 ingestuurd worden via de 
mail van het secretariaat  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
of zenden naar of bezorgen op het adres van Secretariaat Senioren-
vereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim, onder 
vermelding van uw naam en adres. 
Onder de juiste inzendingen wordt per afdeling een prijsje verloot. 
 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de kerstpuzzel. 
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Filmmiddagen    
Op maandagmiddag 12 december 2022 wordt The 
Christmas Cure getoond. 
"Vanessa gaat voor het eerst sinds jaren weer 
kerstvieren in haar geboortedorp, nadat ze de 
afgelopen jaren als dokter vooral druk was met het 
beklimmen van de carrièreladder in Los Angeles. 
Tijdens het diner kondigt haar vader aan dat hij zijn 
privékliniek zal sluiten. Vanessa betreurt dit, maar 

heeft een leven in LA opgebouwd. Wel besluit ze, zolang ze toch nog op 
bezoek is, om haar ouders zoveel mogelijk te helpen in de kliniek. Van 
het geven van griepprikken tot aan het organiseren van het jaarlijkse 
kerstdiner voor patiënten, niets is haar te veel. En dan loopt zij ook nog 
haar jeugdliefde Mitch tegen het lijf …… 
 
Op 9 januari 2023 wordt de film Mightmare Alley getoond. Wanneer de 
charismatische maar onfortuinlijke Stanton Carlisle bevriend raakt met 
de helderziende Zeena en haar ex-man Pete (David Strathairn) tijdens 
een rondreizende kermis, begint eindelijk zijn 
weg naar succes. Hij gebruikt zijn nieuw ver-
worven kennis om de rijke elite van New York uit 
de jaren 40 op te lichten. Met de deugdzame 
Molly loyaal aan zijn zijde, smeedt Stanton een 
complot om een gevaarlijke zakenman (Richard 
Jenkins) op te lichten met de hulp van een 
mysterieuze psychiater die weleens zijn meest 
geduchte tegenstander tot nu toe zou kunnen 
zijn. 

Alle senioren in de gemeente Teylingen zijn voor de films 
 van harte welkom. 

Aanvang films:  14.00 uur (zaal open 13.30 uur). 
Locatie:   zaal 5/6 van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40. 
Kosten:   €2,00 bij binnenkomst te betalen (incl. een kopje  

koffie/thee en 1 consumptie). 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 11 januari 2023 

Nadat het geluid van de jaarwisseling enigszins 
verstomd is en de beste wensen voor het 
nieuwe jaar al zijn overgebracht nodigt de 
Activiteitencommissie van Sassenheim alle 
leden van haar afdeling uit voor een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst  
Aanmelden is niet nodig. 
 

Wanneer :   woensdag 11  januari 2023 
Tijd:  15.00 uur tot 17.00 uur. 
Locatie: in de Theaterzaal van ’t Onderdak. 
Kosten: geen 
 
Tekenen/aquarelleren 
Ook  in het voorjaar van 2023  gaan we 
weer tekenen/ aquarelleren geven 
onder leiding van de gediplomeerde 
docente, Annet van Gerven. Deze cursus 
is voor zowel beginners als gevorder-
den. U leert de eerste principes van 
tekenen, die als basis dienen voor 
verdere ontwikkeling en gebruik van technieken. Voor kennismaking 
met die technieken is materiaal  bij de eerste bijeenkomst (inkt, verf, 
papier, potloden, pastel) aanwezig.  
 
Aantal deelnemers:  minimaal 5, maximaal 11 
Dagdeel:  maandag van 9.30-11.30 uur 
Data :  9- en 23 jan., 6- en 20 febr., 6- en 20 mrt. 2023. 
Locatie:  zaal 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten 6 lessen :  €40,00 (incl. koffie/thee) 
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Seniorenvereniging Teylingen 
Agenda Gemeenschappelijke activiteitencommissie  
December 2022 
12 ma Modeshow Van der Klooster 

08.40 uur:   kerkplein in Voorhout 
08.55 uur:  ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 
                      in Sassenheim 
09.10 uur:   het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. 

Januari 2023 
25 wo  Nieuwsbrief nr. 2 en KBO-PCOB  

 
 

Agenda Sassenheim 
 

December 2022 
01 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
01 do 14.30 Bowlen De Tol 
05 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
08 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
12 ma 09.30-11.30 Aquarelleren Zaal 6 
12 ma 14.00 Filmmiddag Zaal 5+6 
14 wo 14.00 Bloemschikken Zaal 5+6 
14 wo  Wandelgroep Stap mee  
15 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
15 do 14.00 Bingo met loterij Theaterzaal 
19 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 5 
19 ma 14.00 Leesclub Zaal 6 
20 di 14.00 Quilt-bee Zaal 6 
21 wo 14.00-17.00 Kerstviering De Engel 
22 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
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Januari 2023 
02 ma 09.30-11.30 Aquarelleren/tekenen Zaal 6 
02 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
05 do 14.30 Bowlen De Tol 
05 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
09 ma 09.30-11.30 Aquarelleren/tekenen Zaal 6 
09 ma 14.00 Filmmiddag Zaal 5+6 
11 wo  Wandelgroep Stap mee  
11 wo 15.00-17.00 Nieuwjaarsbijeenkomst Theaterzaal 
12 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
16 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
19 do 14.00 Bingo Dekker 
19 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
23 ma 09.30-11.30 Aquarelleren/tekenen Zaal 6 
25 wo  Wandelgroep Stap mee  
25 wo 14.00-16.00 Quilt-Bee Zaal 6 
26 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
30 ma 14.00 Leesclub Zaal 6 
 

Agenda Voorhout 
December 2022 
06 di 09.30  Schilderen en tekenen De Verdieping 
06 di 14.00  Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
13 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
14 wo 14.00 Kerst-workshop Natasja 
15 do 14.00 Uitverkoop kleding  De Verdieping 
20 di 11.00 Kerstviering De Verdieping 
27 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
Januari 2023 
03 di 09.30 Schilderen en tekenen De Verdieping 
03 di 14.00 -16.00 Nieuwjaars bijeenkomst De Verdieping 
10 di 14.00 uur Seniorenmiddag Cheers 
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17 di 09.30 Schilderen en tekenen De Verdieping 
17 di 14.00  Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
24 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
31 di 09.30 Schilderen en tekenen De Verdieping 
31 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
 

Agenda Warmond 
December 2022 
01 do 13.00* Klaverjassen Trefpunt 
06 di 14.00 SooS Trefpunt 
08 do 13.00* Klaverjassen Trefpunt 
15  do 12.00 Kerstlunch Trefpunt 
22 do 13.00* Klaverjassen Trefpunt 
29 do 13.00* Klaverjassen Trefpunt 
Januari 2023 
03 di  14.00 SooS Trefpunt 
05 do  13.00* Klaverjassen Trefpunt 
10 di  14.30 -16.00 Nieuwjaarstoast Trefpunt 
12 do  13.00* Klaverjassen Trefpunt 
19 do  13.00* Klaverjassen Trefpunt 
26 do  13.00* Klaverjassen Trefpunt 
• Let op: gewijzigde aanvangstijd 

 
Vierkamp Klaverjassen 
Het regionaal klaverjassen (voorheen genaamd De vierkamp) van 
21  januari 2023 in Noordwijkerhout is verplaatst naar 10 februari 
2023. 
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Kerstmis 2022 
Oh jee, het jaar 2022 houdt het binnenkort,  voor 
gezien, wat kreeg jij op je bord? 
Was het een jaar om met vreugde te herdenken of 
zou je het nog niet aan je vijand schenken? 

Is de loterij weer aan je neus voorbij gegaan en 
blijven je plannen opnieuw in de ijskast staan? 
Niet getreurd er zijn zaken die belangrijker zijn, 
maar ik geef het toe: een zak met centen is fijn. 

Maar een goede gezondheid is het ultieme bewijs, dat 
je in het bezit bent van de hoofdprijs! 

Het nieuwe jaar opent nieuwe kansen, 
dus wie weet een jaar met positieve balansen… En val je wellicht 
een keer in de prijzen zodat je veel en ver kunt reizen… 

Hoe dan ook, laten wij vurig hopen dat ziekte en narigheid ons zal 
ontlopen. Wij hebben dat helaas niet voor het kiezen  maar we gaan 
er niet om kniezen. 

Blijf optimistisch, want optimisme laat je anders kijken, naar 
dingen die grijs of pikzwart lijken. 
Vreugde haal je uit kleine dingen, 
Een mooie bos bloemen of vogels die zingen. 

Veel gezondheid en tevredenheid  wensen 
wij jullie toe de komende tijd. 
mazzeltov in het nieuwe jaar liefde, geluk en veel 
plezier met elkaar. 
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Afdeling Voorhout 
 
Ik begrijp het niet 
Over enkele weken vieren we hopelijk in 
familieverband weer Kerstfeest. De halfvolle kerken 
of nog minder stromen dan vol om gezamenlijk te 
luisteren naar het Kerstverhaal en “Ere zij God, vrede op aarde in de 
mensen een welbehagen” te zingen. Was het maar waar, vrede op aarde.  
Was het maar waar !! 
Ik ben - al zeg ik het wat opschepperig zelf  - geen domme jongen. Toch 
valt het mij op dat ik de laatste tijd steeds meer dingen niet begrijp. 
 
Vrijwel dagelijks komen we onderwerpen tegen in  praatprogramma’s op 
de radio en TV  of zijn te lezen in de krant of andere media waarvan ik mij 
afvraag “ben ik nou de enige of hoe zit dat”. Gaat de leeftijd mij parten 
spelen ? Ik  neem  een aantal gebeurtenissen met u door. Ik hoop als u het 
gelezen hebt óók zult zeggen dat u het niet begrijpt zodat ik niet langer 
hoef te twijfelen. 
Mensen gaan op vakantie om uit te rusten, om iets te vieren, om de accu 
weer op te laden, kortom om een fijne tijd te beleven. Maar dan gebeurt 
het. Tijdens een beregezellige avond in het café ontstaat een 
woordenwisseling die uitmondt in een fikse ruzie en eindigt in messteken 
of nog veel erger. Ik begrijp het niet. 
 
Tijdens een vreedzame demonstratie vindt een groepje “tegen-
demonstranten” het nodig de orde te verstoren en er ontstaan vecht-
partijen, gevolgd door vernielingen van winkelramen, politie-auto’s en 
zelfs plunderingen. Een enorme schade. Enkele veroor-zakers worden 
aangehouden en overgebracht naar het bureau waar ze na verhoor weer 
worden vrij gelaten. Ik begrijp het niet. 
 
Ambulance-, politie- en brandweermedewerkers worden ernstig 
belemmerd in het uitvoeren van de noodzakelijke bijstand omdat 
omstanders er zo nodig met hun neus bovenop moeten staan. Als hen 
vriendelijk gevraagd wordt ruimte te maken volgen scheld-partijen en zelfs 
handtastelijkheden. Ik begrijp het niet. 
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In de Tweede Kamer worden oeverloze debatten gevoerd over heel 
belangrijke onderwerpen en gehouden enquêtes. Steeds dezelfde vragen, 
steeds dezelfde antwoorden. Iedereen wil laten zien en horen dat hij of zij 
er is. Ik verbaas en erger mij dan aan het zeer  onfatsoenlijke taalgebruik 
van diverse volksvertegenwoordigers. Het resultaat is veelal dat er niets 
aan de misstanden wordt gedaan, omdat men steeds verder afwijkt van 
het onderwerp. Ik begrijp het niet. 
 
Er is één man in de wereld die erin slaagt hele dorpen en steden te 
verwoesten en óók nog eens duizenden mensen van het leven te beroven. 
Na de Tweede Wereldoorlog waren we het erover eens: “DIT NOOIT 
WEER”. Ik begrijp het niet. 
 
Beste lezers, u merkt het wel het is geen vrolijk stukje tegen het einde van 
het jaar. 2022 was in vele opzichten een beroerd jaar. Crisis op crisis, te 
lage waterstanden, hevige bosbranden, verschrikkelijke oorlogen met 
duizenden slachtoffers en miljoenen vluchtelingen en dan heb ik het nog 
niet eens over het leed dat wij elkaar hebben aangedaan tijdens uit de 
hand gelopen conflicten, zowel in als buiten het verkeer. Je hoort mensen 
vaak zeggen “het komt goed”. Deze 3 woordjes geven hoop en “hoop doet 
leven”. Een paar maanden geleden won ik een prijs met klaverjassen en ik 
koos een tegeltje met daarop een gedicht van Toon Hermans. Dat gedicht 
gaat over “HOOP”. Ik kan het hem niet meer vragen maar ik denk dat hij 
het wel goed gevonden zou hebben als ik de tekst gebruik om in dit stukje 
te verwerken. 

Geef elkander hoop dan gaat alles goed 
geef elkander hoop als je elkaar ontmoet 

niet met dure woorden, een rede of een preek 
nee, zo maar bij de slager of in de apotheek 

op een caféterrasje of in de bioscoop 
al is het nóg zo vluchtig maar geef elkander hoop. 

 
Laten we hopen dat het komende jaar een jaar wordt van “het komt 
goed”. Ik wens u allen fijne Kerstdagen, een rustige jaarwisseling en  
een voorspoedig, gelukkig en gezond 2023. 
 
Tot een volgende keer. Karel Selier. 
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Kerst-workshop 
Ook dit jaar komt er weer een 
workshop Kerststuk maken bij 
Natasja aan de Jacoba van 
Beierenweg 134b.   Dit is op 
woensdagmiddag 14 december 2022 
om 14.00 uur. De kosten bedragen 
€  25,00. Dit dient u direct bij de 

aanmelding te voldoen.  
Degene die mee willen rijden kunnen dit op het aanmeldingsformu-
lier vermelden. Zie hiervoor pag. 27 
 
Kerstviering afd. Voorhout 
Op dinsdag 20 december organiseert de Activiteiten Commissie van de 
Seniorenvereniging Teylingen, afdeling Voorhout, in De Verdieping de 
kerstviering. Voor deze kerstviering hebben wij drie dames uitgenodigd 
die voor de muzikale begeleiding zorgen op de accordeon. Zij vinden 
het leuk om samen met ons deze kerstviering van begin tot het eind 
mee te maken. Er is koffie met iets lekkers, een kerstlunch, enkele 
drankjes en diverse hapjes waar we de dag mee willen afsluiten. Daar 
we een lunch hebben, willen wij toch graag dat u zich inschrijft, zie het 
inschrijfformulier. Bij de inschrijving vragen wij u €10,00 bijdrage per 
persoon. 
Wij hopen op een goede opkomst bij onze kerstviering.  
Aanvangstijd: 11.00 uur  
De Activiteiten Commissie 
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AANMELDINGSFORMULIER AFD. VOORHOUT 
  
Dhr. : ……………………….…………………..….................................................. 

Mw. : …………………………………………..….................................................. 

Adres................................................................................................... 

Woonplaats :.……………………………………………………….………………............ 

Tel.nr  : ………………………………..……………................................................ 

 
⃝ Kerst-workshop op 14 december 2022 

 Inleveren vóór woensdag 7 december bij Trees van der Berg, 
Herenstraat 95 (brievenbus zit in de Churchilllaan) of bij Wim 
van Kampen Boekhorstlaan 146. 

 Kan ook in De Verdieping ingeleverd worden op de dinsdag-
middag. 
Wil graag mee rijden :     ja   / nee 

⃝ Kerstviering op 20 december 2022 
Inschrijven: dinsdag 6 december om 13.00 uur in De 
Verdieping of vóór 11 december!! Dit formulier in de bus 
doen bij een van de leden van de activiteitencommissie in 
een envelop met € 10.00.  

 
A.u.b.  aankruisen aan welke activiteit(en) u mee wilt doen. 
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Kerst 

 
Als er echt sprookjes 

zouden bestaan 
zou ik voortaan 

als fee door het leven 
willen gaan 

Ik zou alle mensen 
gelukkig maken 

door ze met mijn toverstokje 
even aan te raken 

Dan zou het overal vrede zijn 
een wereld zonder verdriet en pijn 

We hoeven dan ook niet met Kerstmis 
stil te staan bij oorlog en ellende 

tijdens de nachtmis 
Zou dat niet gemakkelijk zijn? 

Alleen maar zonneschijn? 
Zijn we voor het hele jaar klaar 

met denken aan elkaar! 
Maar sprookjes bestaan niet 

wel eenzaamheid en verdriet, 
oorlog en weet ik het allemaal niet 

Denk dus het hele jaar 
en niet alleen met Kerstmis aan elkaar 

28



Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -29 - 

Nieuwjaarsbijeenkomst 3 januari 2023 
 
Nadat het geluid van de jaarwisseling enigszins verstomd is en de 
beste wensen voor het nieuwe jaar al zijn overgebracht nodigt de 
Activiteitencommissie van Voorhout alle leden van haar afdeling uit 
voor een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdagmiddag 
3  januari 2023 in De Verdieping. 
E zullen foto's getoond worden van het afgelopen jaar. 
Tijd van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UITVERKOOP 

2E ARTIKEL GRATIS 
 

Maggie Jo fashion, voorheen Meijssen mode organiseert op 
donderdag 15 december van 14.00 uur tot 17.00 uur een 

kledinguitverkoop in De Verdieping. 
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Afdeling Warmond 
 

Kerst zonder Corona 
Al dagen staat ons huis op zijn kop. De 
wasmachine draait overuren, de vloer in de 
woonkamer wordt in de boenwas gezet en ook 
de ramen moeten eraan geloven. De logeerkamer wordt 
leeggeruimd en het logeerbed opgemaakt. 
In de keuken is het een bende. Overal slingeren recepten en de oven 
en het gasfornuis staan constant aan. Her en der staan potten en 
pannen op het aanrecht en ook de vieze vaat staat er opgestapeld 
omdat de vaatwasser het niet aan kan. 
Ik vind het wel wat hebben, al die drukte en ook de lekkere geuren 
kan ik best waarderen en dan mag ik ook nog alle probeersels van 
mama keuren. 
Mama is niet zo’n held in de keuken, beweert papa altijd en 
alhoewel hij daarbij dan plagend naar mama kijkt, weet ik dat mama 
het geen leuk grapje vindt. Daarom doet ze nu natuurlijk ook zo haar 
best. Want we krijgen bezoek én het is bijna kerst. Om precies te 
zijn: morgen al! 

‘Alstjeblieft, Gijs, schrap maar schoon,’ zegt mama, terwijl ze me de 
zoveelste beslagkom aanreikt en daarna een tulband in de oven 
schuift. ‘Op hoop van zegen … ’ 
‘Deze gaat eindelijk lukken, mama!’ 
Mama zucht, de lok voor haar ogen wappert op en neer. Haar 
wangen zitten onder de witte vegen van het meel. 
‘Ik hoop het,’ zegt ze zacht. Ze gaat tegenover mij aan de 
keukentafel zitten en neemt een slok van haar inmiddels koud 
geworden thee. ‘Ik weet niet wat ik anders moet. Misschien 
vanavond nog snel naar de supermarkt om een tulband te kopen.’ 
‘Bah, die zijn zo droog! Maar het komt heus wel goed. Kijk eens hoe 
mooi het beslag eruit ziet en het smaakt ook heerlijk!’ 
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Abrupt zet mama haar theeglas weer neer, een scheut thee landt op 
het tafelkleed. Ze merkt het niet eens op, want ze haast zich naar de 
grote pan met soep. 
‘Net op tijd!’ roept ze en draait het gas uit. ‘Het vlees moet nog 
precies een uur pruttelen en de stoofpeertjes ook.’ 
Ze loopt naar de tafel terug, maar struikelt over de dweilstok, die 
daar nu doelloos ligt. Ze kan zich nog net op de been houden en 
ploft snel op haar stoel. Er rolt zomaar een traan, hij trekt een spoor 
door de witte veeg op haar wang. 
‘Mama! Wat is er?’ 
‘Ik ben een beetje moe.’ 
‘Verder niets?’ 
‘Nee. Hoewel … ik zit een beetje in mijn maag met tante Cor.’ 
‘Tante Cor? Moet je daarom huilen? Het is toch leuk dat ze komt 
logeren! Ik heb haar zo lang niet gezien. Jij vindt haar toch ook wel 
lief?’ 
Mama knikt. ‘Ja hoor, ze is best lief. Maar ze is gewoon zo anders 
dan papa, terwijl ze zijn zus is. Dat komt vast omdat ze bijna twaalf 
jaar ouder is.’ 
Mama pakt haar glas weer op, haar handen trillen. 
‘Ik ben echt een beetje zenuwachtig, want tante Cor is perfect. Ze 
kan heel goed bakken en koken, haar huis is kraakhelder en zelf ziet 
ze er altijd uit om door een ringetje te halen.’ 
‘Maar mam,’ roep ik. ‘Ik ben blij dat jij niet perfect bent! Dan zouden 
je wangen nooit onder het meel zitten en zou ik nooit de ton met 
blokken om mogen kieperen. Jij bent de allerliefste en allerleukste 
mama die er bestaat!’ 
Mama lacht alweer en woelt met haar hand door mijn stekels. ‘We 
gaan er een mooie kerst van maken. Ik heb er echt mijn best voor 
gedaan!’ 
‘Dat weet ik en papa weet dat ook!’ 
‘Wat weet papa ook?’ 
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‘Hé pap! Ben je daar al?’ 
Papa geeft me een knuffel en daarna is mama aan de beurt. 
‘Jij weet toch dat mama haar best heeft gedaan voor tante Cor?’ 
‘Natuurlijk weet ik dat!’ Zijn blik dwaalt van de rommelige keuken 
naar de besmeurde wangen van mama om dan haar ogen te 
bereiken. 
‘Tante Cor is … altijd zo … zo perfectionistisch,’ stottert ze. 
‘Dat weet ik en daarom nodig ik haar niet zo vaak uit,’ zegt papa. 
‘Maar morgen is het kerst en ze is helemaal alleen …’ 
‘Ja, ik weet het,’ zegt mama. ‘Het is ook goed en Gijs vindt het 
geweldig dat ze komt.’ 
Ik stuiter door de keuken. ‘Ze is toch best aardig?’ 
‘Tja,’ zegt papa, ‘Tante Corona heeft zo haar eigenaardigheden, 
maar verder bedoelt ze het goed.’ 
‘Co-ro-na?’ proest ik. 
‘Ja, zo heet ze voluit. Opa en oma vonden die naam te chique en 
noemden haar Cor, maar tegenwoordig wil ze Corona genoemd 
worden.’ 
‘Wat ben je eigenlijk vroeg thuis?’ Over mijn hoofd kijkt mama 
bezorgd naar papa. 
Ik kijk ook eens goed naar hem. Hij ziet er vreemd wit uit. 
‘Ik voel me niet echt fit,’ zegt hij, terwijl hij moet hoesten. 
‘Jij ook al niet?’ zegt mama. ‘Ik heb hoofdpijn en ben zo rillerig. Ik ga 
even liggen. Vanavond ruim ik de troep wel verder op.’ 
Papa loopt achter haar aan naar boven. 

Ik kijk de keuken rond. Al mama’s voorbereiding dreigen alwéér in 
de soep te lopen. Snel draai ik het vuur onder het vlees en de 
stoofpeertjes uit en werp een blik in de oven. Precies op tijd tover ik 
er een pracht van een tulband uit. Dan haal ik de vaatwasser leeg en 
ruim hem opnieuw in. Ik dweil en poets tot alles weer glimt en schep 
daarna een kop soep uit de pan. Als ik tijdens het televisiekijken mijn 
soep lepel, komt mama beneden. 
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‘Heb jij alles opgeruimd?’ vraagt ze blij verrast. 
Ik knik trots, maar als ik haar aankijk, schrik ik. 
‘Je bent ziek, hè?’ 
‘Ja,’ zegt ze, ‘en papa ook, nog erger dan ik. We hebben tante Cor 
net afgebeld.’ 
‘Wat jammer en vooral voor haar.’ 
Mama knikt. ‘Ze had er alle begrip voor en ze zou nu haar 
buurvrouw uitnodigen, die ook alleen is.’ 
‘Wauw, wat goed! Maar … al jouw voorbereidingen zijn nu wel voor 
niets geweest.’ 
‘Nee hoor,’ lacht mama, ‘want morgen vieren we kerst. Kerst in 
pyjama.’ 
‘Gelukkig maar! Gelukkig gaat kerst gewoon door,’ zucht ik. ‘Met of 
zonder Corona …’ 
Uit: verhalenbundel uitgeverij Quarantaine 

 

 
 
 
 
Kerstlunch Warmond 
Ook dit jaar organiseren wij een gezellige kerstlunch op donderdag 
15 december a.s. 
In de mooi versierde theaterzaal in het Trefpunt en muzikaal omlijst 
door vocaliste Toos Cozijn en Henny Langenberg op de piano. Ook 
zingen we samen enkele kerstliederen. 
 
Er zijn plaatsen nog vrij voor de kerstlunch, U heeft nog tot zaterdag 
3 december om u op te geven. 
Leden van afdeling Warmond hebben voorrang, indien er plaatsen  
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vrij zijn, kunnen niet leden ook deelnemen. De kosten voor niet 
leden zijn  € 20,00 per persoon. 

 Kerstlunch 
datum Donderdag 15 december 2022 
Tijd ZaaL open 11.45 uur. Kom niet te vroeg, er is plaats voor 

iedereen 
Plaats Theaterzaal ‘Malgre Tout’ in Het Trefpunt 
Kosten € 15,00 p.p., niet leden. Niet leden €20,00 
Aanmelden Ja, Verplicht  tot uiterlijk 03-12-2022 bij Corri van Wetten, 

via mail:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl  
mobiel: 06 52247717  

Betaling 
bank 
Contant 
betalen niet 
mogelijk 

NL 06 RABO 0354 5919 83 
t.n.v. Seniorenvereniging Teylingen met vermelding: 
Warmond kerst 2022 en uw naam 
Na overmaking is uw inschrijving pas definitief. 

 

 
 
 
 

 SooS 
datum Dinsdag 06-12-2022  met een nazit met drankje en hapje  

Dinsdag 03-01-2023   
tijd 14.00 – 16.00 uur. Zaal open 13.45 uur 
Plaats Trefpunt Warmond 
Kosten € 2,50 p.p. inclusief  koffie / thee met wat lekkers                               

Aanmelden  

Ja graag,  bij Corri van Wetten via mail: 
corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl  
mobiel: 06 52247717. 
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Klaverjassen 
 Klaverjassen 
datum Donderdag 01-08-22 en 29 december 2022 

Donderdag 05-12-19 en 26 januari 2023 
tijd 13.00 – 16.00 uur. Zaal open 12.30 uur 
Plaats Trefpunt Warmond 
Kosten € 4,00 p.p. inclusief 2x koffie met koekje 
Aanmelden Ja: Chris Zwetsloot: via mail: chris.zwetsloot@casema.nl 

of 0612260519 en via de groep app.  
Aanmelden kan tot op de speeldag 11.00 uur 

 
Klaverjas liefhebbers 
Vanaf september zijn wij goed op dreef met onze klaverjas-
middagen. Het aantal deelnemers groeit, maar soms valt er iemand 
weg, door overlijden of fysiek ongemak. Maar er komen ook weer 
nieuwe liefhebbers bij en die hebben het reuze naar hun zin mede 
omdat bij ons de sociale omgang met elkaar op de eerste plaats 
komt.  Zo zie je dat als men eenmaal deelneemt aan onze 
kaartmiddagen zij steeds meer aansluiting krijgen bij de gehele 
groep en dat maakt het klaverjassen zo verslavend en is de sfeer zo 
heerlijk ontspannen. Mede hierdoor groeit het aantal deelnemers. 
Dus als dit verhaal u aanspreekt kom een keer meespelen. 
Vanaf 1 december starten wij de kaartmiddagen om  13.00 uur.  
Om het oude jaar uit te luiden sluiten wij op donderdagmiddag 
29 december de middag af met een 
oliebollen party. Het laatste uurtje even 
heerlijk met zijn allen om de tafel heen  
onder het genot van oliebollen en een 
drankje.  
Wij zien u graag terug op alle 
donderdagen maar zeker op de 29ste 
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december.  
In verband met het bestellen van de oliebollen graag even 
aanmelden bij Chris Zwetsloot. 
De activiteiten groep 
 
Nieuwjaarstoast 
Op dinsdag 10 januari 2023 organiseren wij, samen met de 
Zonnebloem, een informele Nieuwjaar toast.  
Gewoon even gezellig bij elkaar komen om ieder een gezond 2023 te 
wensen onder het genot van koffie/thee met wat lekkers en een 
hapje en drankje. 
Er wordt een doorlopende diavoorstelling van onze activiteiten en 
die van de Zonnebloem vertoond op het witte doek. 
Wij hopen u allen te ontmoeten op 10 januari 2023. 
 

 Nieuwjaar toast 
datum Dinsdag 10 januari 2023 
tijd 14.30 – 16.00 uur. Zaal open 14.15 uur 
Plaats Trefpunt Warmond 
Kosten geen 
Aanmelden  Ja,  bij Corri van Wetten via mail: 

corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl  
mobiel: 06 52247717  
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Leden activiteitencommissie Sassenheim 
Mw. Netty Havenaar, coördinator tel. 06-18184053 
Mw. Lia van der Aart tel. 06-12899077 
Dhr. Jos Jonkman tel. 06-12101978 
Mw. Rini de Kleijn tel. 0252-214595 
Dhr. Bert van den Nouwland tel. 0252-864572 
Mw. Bep van Tol  tel. 0252-213259 
Dhr. Hans Wilson tel. 0252-348458 
Dhr. Harry Witteman tel. 06-10794767 
Mw. Anneke van der Zwart tel. 0252-213253 
 
Leden activiteitencommissie Voorhout 
Dhr. Hans Boere, coördinator  tel: 0252-213715 
Mw. Trees van den Berg tel: 06-53148096 
Dhr. Jan Bol  tel: 0252-214972 
Dhr. Han van der Geer  tel: 0252-703796 
Dhr. Wim van Kampen  tel: 0252-214992 
Mw. Willy van der Meer  tel: 0252-218045 
 
Leden activiteitencommissie Warmond 
Dhr. Chris Zwetsloot, coördinator tel. 06-12260519 
Mw. Louise Munnike tel. 06-50963085 
Mw. Corri van Wetten tel. 06-52247717 
Mw. Elly Wabeke tel. 06-44052288 
Dhr. Chris van Veen tel. 06-18278617 
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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 de korting 
van 7% op de aanvullende zorgver-
zekering van Zorg & Zekerheid of 
het Zilveren Kruis te vervallen.  

Colofon  
De nieuwsbrief is een uitgave van 
Seniorenvereniging Teylingen. 
Deze wordt 10 keer per jaar bij de 
leden bezorgd.  
  
Druk  
4allprints  
Oplage Sassenheim  : 720 stuks  
Oplage Voorhout :      460 stuks  
Oplage Warmond:      300 stuks  
  

Secretariaat/redactieadres  
Kagerdreef 186  
2172 HR Sassenheim  
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr 
tussen 11.00 en 13.00 uur). 
De redactie behoudt zich het 
recht voor bijdragen (tekst en 
beeld) te redigeren, in te korten 
of te weigeren. 
  
Privacy statement  
De manier waarop Seniorenvereni-
ging Teylingen omgaat met privacy- 
en persoonsgegevens is beschreven 
in de privacy statement van KBO 
Teylingen. Zie website 
https://seniorenverenigingteylingen.
nl bij informatie/nieuwsberichten 
 

38



Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -39 - 

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 

 
 

39




