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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 Voorhout:   
Han van der Geer, tel. : 0252-703796 
Email: hannelvdgeer@ziggo.nl 
 
Bestuurslid Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl   
 
Bestuurslid Sassenheim:  
Hans Wilson, tel.: 0252-348458 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl   
 
Coördinator ouderenadviseurs: 
Henny Langenberg, tel.: 06-15094407 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 
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VOORWOORD 
 
Beste leden, 
Als u dit leest zijn onze zomeractiviteiten inmid-
dels voorbij. Dat ze – mede door het zonnige weer 
- een succes waren – dat is zeker. Namens het 
bestuur danken wij de gezamenlijke activiteiten-
commissie voor hun inzet en het slagen van deze 
activiteiten.  
Nu richten we ons op de activiteiten van het seizoen 2022-2023.  Dat 
betekent dat Seniorenvereniging Teylingen weer het nieuwe seizoen 
start met een royaal aanbod aan activiteiten en kunnen we er weer 
volop van genieten. De gezamenlijke activiteitencommissie organi-
seert een dagtocht naar het Europees Parlement op 21 oktober als-
mede een meerdaagse kerstreis naar Soest in Duitsland, een dag-
tocht op 2de kerstdag en de vakantieweek in 2023 is eveneens al 
vastgelegd. In het jaarboekje van de vereniging kunt u lezen dat elke 
afdeling daarnaast zijn eigen activiteitenprogramma heeft opgesteld. 
 
Naast de activiteiten zal ook de nodige aandacht aan de belangen-
behartiging worden besteed. Op pag. 6 en 7  kunt u lezen of u even-
tueel in aanmerking komt voor een huur- en/of zorgtoeslag. Denkt u 
dat u daarvoor in aanmerking komt of bent u daar niet zeker van 
neem dan contact op met een van onze – onafhankelijke – ouderen-
adviseurs of belastinginvullers, zie p.31. Ook zal dit seizoen een 
aantal informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. Hierover 
wordt u nog nader geïnformeerd. 
Tot slot kunt u op pag. 6 de verklaring van de kascommissie van 
Seniorenvereniging Teylingen lezen. 
 
Natuurlijk hopen we weer veel leden maar ook veel nieuwkomers te 
ontvangen. 
Netty Havenaar 
secretaris.
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Verklaring kascommissie Seniorenvereninging Teylingen 

In de aanloop van de jaarvergadering van Seniorenverening Teylingen 
op 18 mei 2022 was het, als gevolg van persoonlijke omstandigheden, 
niet mogelijk om een controle op de jaarcijfers over 2021 te organiseren 
met als gevolg dat een formele decharge van het bestuur en de penning-
meester op dat moment niet gegeven kon worden. Beslist is om de 
nieuwe kascommissie, bestaande uit Gerben Dijkstra, Gerard van der 
Horst en Jeanette Borst de opdracht te geven om deze controle alsnog 
uit te voeren. Daarbij zou ook nog een blik geworpen worden op de 
cijfers over 2020. 
Op 8 juli 2022 is deze controle uitgevoerd. 
Aanwezig waren Gerard van der Horst en Gerben Dijkstra (Jeanette 
Borst was verhinderd). 
Tijdens de controle zijn de rapportages en de cijfers over 2021 en 2020 
besproken en zijn de saldi van de bankrekeningen gecontroleerd. Verder 
is er een steekproef genomen van individuele boekingen. Er zijn tijdens 
de bespreking over de cijfers en de controle geen onvolkomenheden 
geconstateerd. 
De aanwezige leden van de kascommissie stellen voor om het bestuur 
decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid over 2021 (en 
impliciet ook over 2020). 
De kascommissie 
 

Ouderenadviseurschap in Teylingen 

Zoals u in de nieuwsbrieven regelmatig kunt lezen ben ik de coördi-
nator van de ouderenadviseurs van de Seniorenvereniging Teylingen. 
Onze ouderenadviseurs zijn getrainde vrijwilligers die mensen helpen 
de weg te vinden bij hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, 
veiligheid, financiën en vervoer. De ouderenadviseur staat senioren 
met raad en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informatie en advies, de 
‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding.  
Velen onder onze leden hebben mij/ons al kunnen vinden en zijn wij 
aan de slag gegaan met vragen op allerlei gebied. Het is nog nooit 
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voorgekomen dat wij er samen niet zijn uitgekomen en gaan dan 
weer tot volle tevredenheid uit elkaar. Wat heel erg belangrijk is dat 
al uw vragen/opmerkingen binnenskamers blijven en geheim blijven.  
Ik/wij kunnen u dan ook aanraden: mocht u vragen hebben schroom 
niet één van onze ouderenadviseur te benaderen. Op allerlei gebied 
proberen wij u een antwoord te geven. 
Henny Langenberg 

 
TOESLAGEN VOOR OUDEREN: LAAT ZE NIET LIGGEN 
55-plussers laten duizenden euro's aan 
zorg- en huurtoeslagen liggen. Dat blijkt 
uit onderzoek van seniorenorganisaties 
zoals KBO-PCOB. Bekijk of jij één van hen 
bent. 
In totaal gaat het om 230.000 senioren-
huishoudens waar mogelijk geld blijft liggen. Toeslagen laten liggen 
betekent dat je minder koopkracht hebt en minder financieel 
zelfredzaam bent. Bekijk of je huurtoeslag of zorgtoeslag zou kunnen 
aanvragen.     

1. Huurtoeslag 
Maar liefst 1 op de 6 huishoudens met 55-plussers maakt geen 
gebruik van het recht op huurtoeslag, blijkt uit het onderzoek. Terwijl  

dat honderden euro’s per jaar kan schelen. 

Wanneer kun je aanspraak maken op huurtoeslag? 
Of je aanspraak kunt maken op huurtoeslag, hangt van veel zaken af. 
Er zijn voorwaarden aan verbonden en er zijn uitzonderingen. Onder-
staande voorwaarden zijn niet compleet, maar geven je een idee. 

De bedragen gelden voor 2022 
• In 2022 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op 1 januari 

2022 niet hoger was dan € 31.747. Hebt u een toeslagpartner? In 
dat geval mag uw vermogen op 1 januari 2022 van u samen 
maximaal € 63.494 zijn. 
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TIP 
Je kunt in sommige gevallen ook voor de afgelopen jaren nog huur- 
toeslag aanvragen. 

2. Zorgtoeslag 
1 op de 10 huishoudens met 55-plussers blijkt geen gebruik te maken 
van hun recht op zorgtoeslag. 
 
Wanneer kun je aanspraak maken op zorgtoeslag? 
Ook voor zorgtoeslag geldt: er zijn voorwaarden aan verbonden en er 
zijn uitzonderingen. Deze voorwaarden zijn niet compleet, maar 
geven wel een idee. 

De bedragen gelden voor 2022 
• Als je als alleenstaande niet meer verdient dan € 31.998. Of samen 

met je toeslagpartner niet meer dan € 40.998. 
• Als je vermogen als alleenstaande niet hoger is dan € 120.020. Of 

je vermogen samen met je toeslagpartner niet hoger dan 
€  151.767. 

• Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden? Dan is de kans groot 
dat je zorgtoeslag kunt krijgen. Om het zeker te weten, kun je op 
de site van de Belastingdienst álle voorwaarden bekijken. 

Wil je weten of je aanspraak kunt maken op zorg- of huurtoeslag?  

Bekijk alle voorwaarden op de website van De Belastingdienst of 
neem contact op met onze ouderenadviseurs of belastinginvullers 
(zie pag.31). 
 

VACATURE HUBA’s 
Gevraagd extra HUBA’s (hulp bij belastingaangifte) 
Wie komt ons team belastinginvullers versterken? 
Vindt u het leuk om leden van de Seniorenvereniging Teylingen, 
tegen een kleine vergoeding, te helpen bij het invullen van 
eenvoudige aangiften? 
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De belastinginvuller is opgeleid door KBO-PCOB Zuid-Holland en volgt 
ieder jaar een verplichte bijscholingscursus om kennis te nemen van 
de wijzigingen en bijzonderheden ten opzichte van het voorgaande 
belastingjaar. 
De belastinginvuller is aangesteld door en werkt onder verantwoor-
delijkheid van het bestuur. 
Vereisten: inzicht in en ervaring met het invullen van belasting-
aangiften gewenst. 
Neem voor meer informatie contact op met Bert van den Nouwland, 
tel. 0649922747. 
 

Rabo Club Support 
Ieder jaar verdeelt de Rabobank een deel 
van de winst onder lokale verenigingen. 
Hoeveel geld iedere vereniging krijgt, wordt 
bepaald door het aantal stemmen op die vereniging. Als je stemt op 
Seniorenvereniging Teylingen, verdien je dus geld voor onze club. Als 
Seniorenvereniging Teylingen hebben wij ons weer ingeschreven 
voor financiële ondersteuning middels RABO Club Support.  
 
Hoe word ik lid van de Rabobank?  
Als je klant bent van de Rabobank (je hebt dus een Rabo rekening), 
dan kun je gratis lid worden. Je kunt je eenvoudig aanmelden via de 
website van de Rabobank Leden van de coöperatieve Rabobank - 
Rabobank. Doe dit vóór 5 september, zodat je kunt stemmen als de 
actie begint. 
 
De stemperiode loopt van 5 tot en met 27 september. Stemmen kan 
vanaf 5 september eenvoudig via de Rabo App, onder het kopje Zelf 
regelen > Lidmaatschap. Stemmen kan ook via de website van de 
Rabobank. 

https://www.rabobank.nl/leden
https://www.rabobank.nl/leden
https://www.rabo-clubsupport.nl/gelderse-vallei/deelnemers
https://www.rabo-clubsupport.nl/gelderse-vallei/deelnemers
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STUUR DIT ROND! 
Vraag je familie, buren, vrienden, kennissen etc. of ze een rekening 
hebben bij de Rabobank. Zo ja? Dan kunnen ze ook stemmen op 
Seniorenvereniging Teylingen! Ze moeten natuurlijk wel Rabolid zijn 
of eerst even een lidmaatschap aanvragen? Wij zullen u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen hierin en vragen u nu al de 
stemperiode die loop van 5 tot en met 27 september 2022. 
 

Een helm dragen als je gaat fietsen? 
In Nederland is het niet verplicht om 
een fietshelm te dragen als u een 
pleziertochtje maakt. Toch zijn er 
steeds meer mensen die bij sportieve 
fietstochten of op de e-bike een helm 
gebruiken. Bij wielerwedstrijden en bij 
veel toertochten is een fietshelm wel verplicht. Wanneer is het 
verstandig een fietshelm te dragen? Altijd, maar zeker op de e-bike. 
Fietsers op een e-bike rijden meestal harder dan gewone fietsers. 
Andere verkeersdeelnemers horen daardoor niet altijd  een e-bike 
aankomen en ze schatten ook de snelheid vaak te laag in. Daardoor 
gebeuren er eerder ongelukken met e-bikes. Ouderen zijn daarbij in 
het nadeel, omdat ze over het algemeen minder lenig zijn en minder 
spierkracht hebben. Er belanden tegenwoordig twee keer zoveel 55-
plussers op de spoedeisende hulp na een fietsongeval dan tien jaar 
geleden. 
Als u een helm draagt, wordt de kans op een botsing of een val 
natuurlijk niet kleiner. Maar een fietshelm verkleint wel de kans op 
ernstige verwondingen bij een ongeval. Fietsers met een helm 
hebben zeventig procent minder kans om te overlijden door een 
verwonding aan hun hoofd of hersenen dan fietsers zonder helm.  
Waarom is bescherming nodig? 
Uw hoofd en uw hersenen zijn kwetsbaar. Hoofd- en hersenletsel  
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komt veel voor bij fietsers. Van alle fietsers die ernstig gewond raken 
door een fietsongeval, heeft bijna een derde hoofd- of hersenletsel. 
Hersenletsel komt het meest voor. Een val met hersenletsel kan 
ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom verstandig uw hoofd  

extra te beschermen. 
 
 

Annie M.G.Schmidt- pas op voor de hitte 
Denk aan juffrouw Scholten, 

die is vandaag gesmolten, 
helemaal gesmolten, op de Dam. 

Dat kwam door de hitte, 
daar is ze in gaan zitten 

- als je soms wil weten hoe dat kwam. 
Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt! 

Maar ze was ontzettend eigenwijs... 
Als een pakje boter, 

maar dan alleen wat groter, 
is ze uitgelopen, voor het paleis. 

Enkel nog haar tasje 
lag daar in een plasje... 

Alle kranten hebben het vermeld 
op de eerste pagina. 

Kijk het zelf maar even na. 
Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt. 

Die arme juffrouw Scholten... 
helemaal gesmolten... 

Als dat jou en mij eens overkwam... 
Laten we met die hitte 

overal gaan zitten... 
maar vooral niet midden op de Dam. 
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ACTIVITEITEN SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 
7 oktober: Dag van de Ouderen 

bij hotel Van der Valk, ontvangst 13.00 uur 
 

Bij de ontvangst staat de koffie /thee met iets lekkers al voor u klaar. Na 
een drankje wordt gestart met het programma: 
13.30 uur  Opening  
13.35 uur  Deze middag zal voor u optreden Viswijvenkoor 
14.15 uur  Pauze met een drankje en een hapje  
14.45 uur  2de optreden Viswijvenkoor 
15.30 uur  Pauze met een drankje en een hapje  
16.00 uur 3de optreden Linge Revue 
±17.00 uur   einde middag. 
 

De zaal bevindt zich op de 1ste etage en 
is vanuit de hal op de begane grond 
goed te bereiken met de lift. De kosten 
voor deze dag bedragen €10,00 (incl. 
koffie, consumpties en busvervoer). Bij 
binnenkomst worden twee consumptie-
bonnen uitgereikt. Voor vervoer van en 
naar Hotel van der Valk zijn bussen 

geregeld.  
 
Aanmelden: vóór 15 september 2022 
 telefoon 06-18184053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur) 

email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
Dieet:   ja    /   nee   rollator:   ja / nee 
Kosten  € 10,00  
Betaling:  zie bankrekeningnr. pag. 2 onder vermelding “Dag van de 
 Ouderen”. Na overmaking is uw inschrijving pas definitief. 

Opstapplaatsen Sassenheim:  12.00 uur Sassembourg (bushalte  
 Teijlingerlaan), 12.15 uur ‘t Onderdak en 12.30 uur 

bushalte Bernardus. 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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21 oktober: bezoek Europees Parlement (EP) Brussel 
Het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen en 
Gerben Dijkstra van de afdeling CDA-Teylingen 
hebben het initiatief genomen om op vrijdag 
21 oktober 2022 een bezoek aan het Europees Parle-
ment te brengen.  
Op uitnodiging van Jeroen Lenaers, lid van de EVP-
fractie in het EP, wordt reis naar het EP gemaakt. 

 
Programma Brussel 
10.30-11.30 uur    koffie/thee in Quartier Leopold en te voet (5 minuten 

naar bezoekerscentrum van Europees Parlement  
11.30-12.30 uur    korte rondleiding en bezoek aan publieke tribune van 

de plenaire vergaderzaal 
12.30-13.30 uur    gesprek met Europarlementariër Jeroen Lenaers 
13.30-14.15 uur    verplaatsing met de eigen bus van Europees 

Parlement naar restaurant Chez Léon 
14.15-15.30 uur    lunch in restaurant Chez Léon (nabij Grote Markt) 
15.30-17.30 uur    rondleiding met de eigen bus door de stad Brussel 

o.l.v. een gids (optioneel) 
Verwachte thuiskomst: 20.15 uur 
 
 

LET OP: 
- Alle deelnemers dienen bij het bezoek in het bezit te zijn van een 

legitimatiebewijs: paspoort of identiteitskaart (dus geen rijbewijs). 
Dit wordt bij het instappen in de bus gecontroleerd. 

- In verband met 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. 
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Aanmelden: telefoon 06-18184053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur) 
email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. 

Prothese/rollator: ja / nee           dieet: ja / nee, welke  
Kosten: zie hiervoor de volgende nieuwsbrief 
Opstapplaatsen:  7.45 uur  kerkplein Voorhout, 8.00 uur Onderdak,  
 Sassenheim, 8.20 uur Trefpunt, Warmond 

 

29 november t/m 1 december : Kerstmarktreis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit jaar organiseren we een driedaagse “alles inclusief” kerstmarkt-
reis naar Soest in Duitsland. Er wordt gelogeerd in hotel Am Wall 
gelegen in het historische centrum van Soest met zijn kromme 
straatjes, gezellige pleintjes met winkeltjes en cafeetjes. Ontdek de 
mooiste plekjes in de omgeving van uw hotel, het is aan u.  
Beschrijving programma op te vragen bij het secretariaat. 
Aanmelden: telefoon 06-18184053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur) 

email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
Rollator:  ja / nee         dieet:  ja / nee, welke 
Reissom: 2-persoonskamer € 275,00 per persoon  
                  Toeslag 1-persoonskamer:  € 35,00  
Betaling:  zie bankrekeningnr. pag. 2 onder vermelding “Kerstmarkt-

reis”. Na aanmelding en overmaking reissom is uw inschrij-
ving pas definitief. 

Opstapplaats:  ‘t Onderdak Sassenheim 

Begeleider: Annelies Veltman, coördinator: Netty Havenaar 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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26 december: dagtocht naar Terheijden  
Voor deze dagtocht vertrekken vanaf de opstap-
plaatsen naar Terheijden waar u in restaurant 
de Gouden Leeuw wordt ontvangen met koffie/ 
thee en kerstgebak. Na dit lekkers gaan we met 
een plaatselijke gids genieten van een mooie 
rondrit door de Baronie, een schitterend natuur-

gebied rond de stad Breda. Hierna rijden wij terug naar de Gouden 
Leeuw waar we worden ontvangen onder de klanken van muziek 
voor het kerstdiner. 
 
Aanmelden: telefoon 06-18184053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur) 

email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
Rollator:        ja / nee   dieet:  ja / nee, welke 
Prijs dagtocht:  € 75,00 leden / € 80,00 niet-leden.  
 Dit is incl. reisverzekering,  fooi chauffeur en gids. 

Betaling:  zie bankrekeningnr. pag. 2 onder vermelding  
 “2de kerstdag”. Na aanmelding en overmaking reissom 

is uw inschrijving pas definitief. 
Opstapplaatsen: 08.45 uur kerkplein Voorhout, 09.10 uur Onderdak,  

 Sassenheim, 09.300 uur Trefpunt, Warmond 

Begeleider:  Annelies Veltman, coördinator: Netty Havenaar 
 

Juni 2023: vakantieweek Seniorenvereniging Teylingen 
Deze groepsreis nemen wij u mee naar gezellige kuur- en vakwerk-
stadje Neukirchen in het lieflijke Duitse Knüllgebergte. Dit Knüll-
gebergte 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 vakantie-
gebied voor groepen met vele mooie korte maar ook langere 
excursiemogelijkheden, met prachtige diversiteit aan interessante 
bezienswaardigheden.  

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Neukirchen is een bekend kuur- en vakantiestadje met een gezellig 
centrum met typische vakwerkhuizen, winkeltjes, restaurantjes en 
terrasjes. We verblijven in Landhotel Combecher, een uitstekend 
hotel voor seniorengroepen. Het hotel is een gastvrij familiehotel 
gelegen in het gezellige centrum van het kuurstadje Neukirchen. Het 
hotel is typisch Duits ingericht met een sfeervol stamhaus met een 
nieuwe hotelvleugel met moderne kamers. Deze keurig ingericht en 
voorzien van douche, toilet, televisie, internet en meerdere kamers 
met een balkon of terras. Alle kamers zijn gelijkvloers of per lift 
bereikbaar. Verder heeft Hotel Combecher een sfeervol restaurant 
met openhaard, hotelbar, kegelbanen en een mooie tuin met terras 
en barbecuemogelijkheden.  
Beschrijving vakantieprogramma en verdere gegevens op te 
vragen bij het secretariaat. 
Begeleider: Annelies Veltman, coördinator: Netty Havenaar 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor onze voorwaarden bij deelname aan dagtochten en/of meerdaagse 

reizen https://seniorenverenigingteylingen.nl/belangenbehartiging 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/belangenbehartiging
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    SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 
 

Regio Duin & Bollenstreek 
 
September 2022 
23 vr 09.45-16.00 Klaverjassen met lunch Ontmoetings- 

centrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
Opgeven bij: Cock Edelaar , tel. 0252- 
374295. 

 
Agenda Sassenheim 

 
September 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 

07 wo 14.30 Opening seizoen Graaf Jan 

07 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee” Sassennest 

08 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

12 ma 14.00 Filmmiddag Zaal 5+6 

13 di 08.15 Dagtocht: Brabant   

14 wo 14.00 Bloemschikken Zaal 5+6 

15 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

15 do 14.00-16.30 Bingo Theaterzaal 

19 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

21 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

22 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

26 ma 14.00 Leesclub Zaal 6 

28 wo 14.00 Quilt-Bee Zaal 6 

28 wo  KBO-PCOB nr.10 + nieuwsbrief  

29 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
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Agenda Voorhout 
 

Augustus 2022 

30 
di 14.00 Opening seizoen met 

bingo 
De Verdieping 

September 2022 

06 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

13 di 14.00 Seniorenmiddag Oranje- 
vereniging 

Cheers 

20 di 09.30 Schilderen en tekenen De Verdieping 

20 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

27 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
 
 
 
 

Agenda Warmond 
 

September 2022 

01 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

01 do 10.00 Fietsen voor senioren Ooievaarsnest 

06 di 14.00 Soos Trefpunt 

08 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

14 wo 10.45 Bustocht rondtour Brielle Gemeentehaven 

15 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

15 do 10.00 Fietsen voor senioren Ooievaarsnest 

22 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

29 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
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ACTIVITEITEN AFDELING SASSENHEIM 
Zoals u in het voorwoord heeft kunnen lezen heeft de gezamenlijke 
activiteitencommissie een 4-tal activiteiten georganiseerd. Daarnaast 
heeft onze afdeling de activiteiten voor het komend seizoen vastge-
legd. Onderstaand worden eerst onze eenmalige activiteiten beschre-
ven welke in de maand september plaatsvinden. Vervolgens worden 
de terugkerende activiteiten beschreven waarvoor deels aanmelding 
noodzakelijk is. 
Op 8 oktober bestaat afd. Sassenheim 60 jaar. Deze dag laten we niet 
zomaar voorbij gaan. Momenteel buigt de activiteitencommissie zich 
over een feestelijke viering van het jubileum. Data en nadere 
informatie volgen in de volgende nieuwsbrief.. 

 
 

Woensdag 7 september : opening seizoen 
Grand Café Graaf Jan om 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 
Deze middag belooft weer een 
gezellige middag te worden. Op 
deze middag verzorgt De Linge 
Revue de muziek, met vooraan 
zangeres Liesbeth Dokman. Zij zingt 
liedjes van Annie M.G. Smidt. 
Entertainer Gerard van Brakel ontpopt zicht tot verschillende typetjes 
en accor-deonist Hans Dubbeldam mag het geheel begeleiden.  
Aanmelden: telefoon 06-18184053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur) of 

email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 

Dieet:   ja    /   nee 
Kosten  € 10,00 leden / €15,00 niet-leden (waaronder  

koffie/thee,  consumptie en een lekker hapje). 
Betaling:  zie bankrekeningnr. pag. 2 onder vermelding “Opening “ 
 Seizoen. Na overmaking reissom is uw inschrijving pas 

definitief. 

 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Dinsdag 13 september: dagtocht Brabant en bossche bol  
Vanaf  de opstappunten vertrekken we rechtstreeks naar het plaatsje 

Zeeland in Brabant! In restaurant Het Witte 
Huis serveert men u twee kopjes koffie of 
thee met een gebakje. Hierna staat een gids 
op u te wachten voor een mooie rondtoer 
door de omgeving. Terug gekomen bij het 
restaurant kunt u genieten van een heerlijk 
driegangen diner. De chauffeur brengt u 
dan naar Den Bosch. Een ‘bakker’ van 

bakkerij Royal demonstreert u de kunst van Bossche Bollen maken. 
Hierna krijgt u een kopje koffie met een Bossche bol. Eventueel gaat 
uw groep nog een uurtje winkelen.  
 
Aanmelden: telefoon 06-18184053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur) 

of email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
Rollator:  ja / nee, welke             dieet:   
Prijs dagtocht:  € 59,50 leden / € 65,00 niet-leden.  
 Dit is incl. reisverzekering,  fooi chauffeur en gids. 
Betaling:  zie bankrekeningnr. pag.2 onder vermelding “Brabant”.  

 Na aanmelding en overmaking reissom is uw inschrij-
ving pas definitief. 

Opstapplaatsen: 8.15 uur hoek Slotlaan/Westerstraat, 8.30 uur ‘t 
Onderdak en 8.45 uur bushalte Bernardus 

Betaalt u ook voor iemand anders, dan graag uw eigen naam én de 
namen van de medereizigers vermelden. 
 

Aquarelleren/Tekenen  
Op maandagmorgen 3 oktober starten we weer met aquarelleren 
onder leiding van Annet van Gerven. U leert de eerste principes van 
tekenen voor verdere ontwikkeling en gebruik van technieken. Deze  
cursus is zowel voor beginners als voor gevorderden. 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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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. 
 

Dagdeel:  maandag van 9.30-11.30 uur 
Data : 3, 17 en 31 okt., 14- en 28 nov., 12 dec. 2022  
Locatie:  zaal 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  per 6 lessen €40. (incl. koffie/thee met koekje) 
Deelnemers: minimaal 5, maximaal 11 
 
Bij voldoende deelnemers wordt een vervolgcursus georganiseerd 
van 9- en 23 jan., 6- en 20 febr., 6- en 20 mrt. 2023. 

 
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. Eenieder heeft recht op een partijtje 
biljarten. Er is altijd een persoon van de biljart-vereniging aanwezig 
en die bepaalt de regels.  
 
Dagdeel:  donderdagmorgen van 09.00-11.30 uur 
Locatie:  zaal 18 van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 
Kosten:  € 1,-- per keer. Koffie/consumpties € 1, - 
Coördinator :  Martien Döfferhoff, tel.0252-214859 

 
Bloemschikken/kerststuk  
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 
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gemaakt en drie bijeenkomsten in het voorjaar waar in de 3de 
middag een 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 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Data: 14 sept., 9 nov. en 14 dec. 2022 
 15 febr., 22 mrt. en 3 mei 2023 
Locatie:   zaal 5+6 van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  Totaal € 67,50 (koffie/thee met koekje gratis) 
Deelnemers maximaal 25 
Coördinator:  Netty Havenaar 

 
Bowlen  
Op donderdag 1 september 2022 starten 
we weer met de competitie bowlen en 
keren we terug bij de Tol Partycentre in 
Sassenheim. 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 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 donderdag van de maand, vanaf 14.30 uur 
Data:  1 sept., 6 okt., 3 nov., 1 dec. 2022 en  
  5 jan., 2 feb., 2 mrt., 6 apr. en 4 mei 2023. 
Locatie:  de Tol Partycentre, Hoofdstraat 147, Sassenheim   
Kosten:  € 65, –  (incl. 1 consumptie) 
Coördinator: Netty Havenaar 



Nieuwsbrief 2022: september nr. 10   
 

-22-  

Bingo  
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.  
Startdatum:  donderdag 15 september 2022, 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: leden activiteitencommissie 
 

Hobbygroep  
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.    
Startdatum:  maandag 5 september 2022 van 14.00-16.00 uur 
Locatie:  zaal 6 van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  €20, – (koffie/thee met koekje gratis) 
Coördinatoren:  Bep van Tol en Anneke van der Zwart 
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Filmmiddag 
Op maandagmiddag 12 september 2022 starten we met de film 
“”West Side Story” weer onze maandelijkse filmmiddag. Deze 
wereldberoemde musical sleepte in 1961 tien 
Oscars in de wacht, waaronder die van Beste 
Film, en zette zo de standaard voor het maken 
van filmmusicals. Het vertelt het tijdloze verhaal 
van Romeo & Juliet, geplaatst in de achterbuurt 
van New York in de jaren '50. Prachtige choreo-
grafieën, schitterende muziek en de wereld-
beroemde songs ('Maria', 'America', 'Some-
where', 'Tonight') ……………….. 
Wanneer:  elke 2e maandag van de maand 
Aanvang:  14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:   zaal 5/6 van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40  
Kosten:   €2,00 bij binnenkomst te betalen  (incl. een kopje  

  koffie/thee en 1 consumptie). 

Iedere senior in de gemeente Teylingen is van harte welkom. 
 

Klaverjassen/Bridgen  
Het is weer zover op 1 september 2022 starten 
we weer met klaverjassen en bridgen. Eenieder 
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, –  (bij  
 binnenkomst te betalen). 
 Introducees zijn van harte welkom! 
Coördinatie: Jos Jonkman, tel. 0252-216168  
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Leesclub  
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, ontspannende manier, het is geen 
overhoring!. Om de beurt doen we een voorstel 
voor een titel. Degene die de titel van het boek 
aangereikt 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. We starten met het boek 
Agneta’s erfenis van Corina Bomann. 
Dagdeel: maandag vanaf 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Data: 2022: 26 sep., 31 okt., 28 nov., 19 dec. en 
 2023: 30 jan., 27 febr., 27 mrt., 24 apr. en 22 mei 
Locatie:  zaal 5 of 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 

Kosten : €22,50, koffie/thee gratis 

Deelnemers: maximaal  aantal 10 
 

Quilt-Bee  
Op elke laatste woensdag van de maand 
starten we weer met patchwork en 
quilten: een leuke vorm van handwerken.  
Het vergt wel enige oefening in het begin 
maar de techniek is snel te leren. Als je 
daar-entegen patchwork gaat naaien moet 
je op veel meer dingen letten. Patchwork 
maken is een lap stof in stukken snijden en 
die stukken vervolgens weer 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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Sinds september 2021 zijn we gestart met een klein groepje lief-
hebbers van patchwork en quilten. Elke deelnemer neemt zijn of haar 
werk mee om te laten zien en er aan te werken. Daarbij wisselen we, 
in een gezellige en ontspannen sfeer ideeën, patronen en technieken 
uit.  
Heb je al enige ervaring met deze technieken, maar loop je af en toe 
tegen wat probleempjes aan, dan is Quilt-Bee een oplossing. 
Heb je zin om eens te komen kijken of nog beter mee te doen, je bent 
van harte welkom:  
Dagdeel: woensdag vanaf 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Data: 2022: 28 sep., 26 okt., 30 nov., 20 dec. (di) en 
 2023: 25 jan., 22 febr., 29 mrt., 26 apr. en 31 mei 
Locatie:  zaal 6  van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  €22,50 (koffie/thee met koekje gratis) 
Deelnemers: maximaal 8 
Coördinator: Marja de Boer 
 

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 Sassen-
nest 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. Leden die het 
leuk vinden om met een groep in een rustig tempo te wandelen zijn 
welkom.  
Na afloop van de wandeling drinken de deelnemers een kopje koffie 
of thee op eigen kosten.  
Startdatum:       woensdag 7 september 2022 
Coördinator:      Theo Witteman (witt0251@planet.nl) 

mailto:witt0251@planet.nl
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KRUISWOORDPUZZEL 2022/8 

 

S  Z  P  U  N  I  E  L  P  S  R  E  T  E  I  P  T  N  I  S  I  

T  N  I  L  V  N  P  A  M  O  R  N  R  I  C  T  N  A  I  T  P  

A  M  A  U  N  I  V  E  R  S  I  T  E  I  T  E  N  E  N  A  O  

D  I  Z  U  E  M  T  I  T  B  B  R  R  K  P  A  L  O  L  D  R  

I  C  Z  T  W  R  O  R  A  E  E  C  A  P  E  A  L  A  M  I  T  

O  H  A  E  O  E  A  Z  R  A  U  I  A  M  P  I  Z  I  N  O  A  

O  E  N  A  N  T  S  N  E  S  P  R  D  N  E  Z  A  E  E  D  M  

L  L  A  L  B  E  I  T  V  S  T  P  E  E  O  T  L  Z  A  E  A  

I  A  V  O  O  N  V  A  R  E  F  R  I  F  R  L  N  T  O  I  G  

M  N  O  C  I  O  R  A  S  A  O  O  A  A  A  S  S  O  P  M  G  

P  G  N  I  Z  I  T  N  Z  T  A  R  N  H  A  D  W  A  M  A  I  

I  E  A  N  A  Z  A  I  A  Z  N  T  T  T  F  N  T  IJ  E  R  O  

C  L  J  N  L  A  S  N  P  E  A  K  J  O  E  R  T  S  K  M  R  

O  O  U  A  P  T  E  U  S  A  R  I  O  E  O  I  U  I  N  I  E  

A  S  N  S  IJ  S  J  E  A  A  C  H  P  P  S  M  N  U  C  U  S  

K  O  E  P  E  L  T  E  M  P  E  L  V  A  N  V  E  S  T  A  K  
 
 

AMOR 
ARBEIDERSWIJK 
BERNINI 
BOOG 
CAPITOOL 
CIRCUS VARIANUS 
HOOFDSTAD 
IJSJE 
ITALIE 

METRO 
MICHELANGELO 
MONTE MARIO 
MONTI 
MOZAIEKEN 
MOZESFONTEIN 
MUSEA 
NAUWE STRAATJES 
PALAZZO FARNESE 

PORTA MAGGIORE 
PORTA PIA 
RIPA 
SAN NICOLA 
SENATORENPALEIS 
SINT-PIETERSPLEIN 
SPAANSE TRAPPEN 
STADIO DEI MARMI 
STADIO OLIMPICO 
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KOEPEL 
KUNST 
LAZIO 
MARKTHALLEN 

PAUS 
PIAZZA NAVONA 
PIAZZA VENEZIA 
PIETA  

STAZIONE TERMINI 
TEMPEL VAN VESTA 
UNIVERSITEITEN 
VIA APPIA ANTICA 
 

 

Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, 
blijven er een aantal letters over. Wanneer u deze in de leesrichting 
achter elkaar zet levert dit de oplossing op. Deze oplossing  heeft 
alles te maken met de wonderschone Italiaanse hoofdstad. Een hele 
uitdaging dit maal.   
Stuur de oplossing van deze puzzel uiterlijk 15 september 2022 schrif-
telijk in naar het adres van het secretariaat Kagerdreef 186, 
Sassenheim of mail naar secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 

Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Als laatste mogelijk-
heid kunt u bellen naar 06-18184053. 
Uitkomst vorige woordzoeker (2022/7) luidde: Kamer van Koop-
handel. 
 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe 
puzzel.  
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
 

1e prijs bon van €10,00      2e prijs bon van €7,50       3e prijs bon van €5,00  

Bloemisterij Vos       Restaurant Peking     Bakker Maanen     
 
Na loting is de 1ste prijs voor mw. Mieke Berk, Hoofdstraat 99T, 2de 
prijs mw. Iet Vallenduuk, Parkhove 103 en de 3de prijs voor mw. 
Margriet Wilson, Maximalaan 96. 
  
P.S. De puzzel is alleen bestemd voor leden die lid zijn van Senioren-
vereniging Teylingen, afd. Sassenheim. 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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AANMELDINGSFORMULIER ACTIVITEITEN 2022/2023 
 

Naam: …………………………………………………………………………………………… 

Naam: …………………………………………………………………………………………… 

Adres + woonplaats…………………………………………………………………..…… 

Telefoon ………………………………………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………………………………..…. 

 

Inleveren vóór 27 augustus 2022 bij het secretariaat per 
email, telefonisch of bezorgen bij het adres Kagerdreef 186 
 
 

О Aquarelleren, najaar 2021 In ‘t Onderdak € 40,-- 

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

О Bloemschikken In ‘t Onderdak € 67,50 

О Bowlen De Tol, Sassenheim € 65,- 

О Hobbyclub In ‘t Onderdak € 20,- 

О Leesclub In ‘t Onderdak € 22,50 

О Quilt-Bee In ‘t Onderdak € 22,50 
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Het Wordt Warmer! 
De afgelopen jaren hebben we steeds te maken 
gehad met records in het weer. We kunnen er 
niet omheen dat het klimaat structureel aan het 
veranderen is en er zullen steeds meer hete 
zomers komen. Blijf de hitte daarom de baas! 

Praktische tips 

Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB een aantal 
praktische tips over wat u kunt doen als het (te) warm wordt: 
• Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft. 
• Vermijd alcohol. 
• Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van de dag (11 

tot 15 uur). 
• Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren van de dag (11 

tot 15 uur) of in ieder geval in de schaduw. 
• Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding. 
• Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, neem 

een koele douche of bad. Een voetenbadje geeft doorgaans veel 
verkoeling. 

• Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers 
die veel zon krijgen. 

• Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) en 
zet ze open als het buiten koeler is ( ’s nachts en vroeg in de morgen). 

• Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt 
nauwelijks vocht op en veroorzaakt vaak een benauwd gevoel. 

• Voor automobilisten die een lange rit maken: neem water en een 
(lichtgekleurde) paraplu tegen de zon mee. 

Let op elkaar 
Ons belangrijkste advies: zie om naar elkaar! Bezoek tijdens de warme 
dagen een oudere in uw omgeving. Kijk of er voldoende gedronken 
wordt en of er genoeg verkoeling is.  
Kijk ook op de site van RIVM 

https://www.rivm.nl/hitte
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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 2022. De opzeg-
ging gaat dan in het nieuwe 
kalenderjaar in. Bij opzegging komt 
korting op de zorgverzekering van 
Zorg & Zekerheid of het Zilveren 
Kruis te vervallen.  

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

Druk  
4allprints  

Oplage Sassenheim              720 stuks  

De Roef, Bartholomeuskerk  

Oplage Voorhout                  480 stuks  

Oplage Warmond                 300 stuks 

 

Secretariaat/redactieadres  
Kagerdreef 186  

2172 HR Sassenheim  

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

Privacy statement  
De manier waarop Seniorenvereniging 
Teylingen omgaat met privacy- en 
persoonsgegevens is beschreven in de 
privacy statement van KBO Teylingen. 
Zie website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl 
bij informatie/nieuwsberichten 
 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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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@hetnet.nl 

coördinator iPad- en tabletcoaches  

tel: 0252-348458 
 

mailto:bvandennouwland@ziggo.nl
mailto:mbergm@ziggo.nl
mailto:henkbrouwer_53@hotmail.com
mailto:h.cloosterman@planet.nl
mailto:hansentheavd@casema.nl
mailto:emdehaas@ziggo.nl
mailto:penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
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