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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 
 
Voorzitter: Dick Voerman 
email:  dickvoerman@icloud.com 
telefoon: 06-4808 5888 
Penningmeester:  Evert Hegnauer 
email :  everthegnauerkbo@gmail.com 
telefoon: 06-4284 8205 
Secretaris, ledenadministrateur:  Netty Havenaar  
email:                                                 kboteylingen.secretariaat@gmail.com 
telefoon:  06-1818 4053 
Bestuurslid belangenbehartiging Jan van Bakel 
en Adviesplatform WMO en Jeugd   
email:  janvanbakel@outlook.com 
telefoon: 06-25064586 
Bestuurslid:  Hans Boere 
email:  bvo@casema.nl 
telefoon: 06-22526285 
Bestuurslid Corri van Wetten 
email: warmbovaoud@live.nl 
telefoon: 06-52247717 
 
Coördinator ouderenadviseurs Henny Langenberg  
Email: ghlangenberg@ziggo.nl 
Telefoon 06-15094407 
  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail : kboteylingen.secretariaat@gmail.com  
Website : sassenheim.kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL62 RABO 035.72.08.714 
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Geachte dames en heren, 
Maandag 16 maart a.s. houden wij als Senioren-
vereniging Teylingen onze eerste algemene leden-
vergadering voor alle leden gezamenlijk. Daarin 
leggen wij, het bestuur, verantwoording af over 
kalenderjaar 2019.  
Tot nu toe werden de jaarstukken opgenomen in 
de nieuwsbrief of uitgereikt bij binnenkomst bij de algemene 
ledenvergadering: de uitnodiging/agenda, de afdelingsnotulen van 
voorgaand jaar, het secretarieel- en financieel jaarverslag van het 
voorgaande jaar plus de begroting van het lopende jaar. Gezien de 
daaraan verbonden productiekosten en mede uit een oogpunt van 
milieubewust en duurzaam bezig zijn, hebben wij besloten deze 
stukken niet op te nemen in de nieuwsbrief. 
Met ingang van dit jaar kunt u de jaarstukken (jaarverslag/notulen-
jaarvergaderingen/financiële verantwoording van de drie kernen) 
vanaf 5 maart 2020 lezen en/of downloaden vanaf de website 
(https://www.kbo-teylingen.nl/, ga vervolgens naar Informatie en 
klik op jaarverslag 2019 KBO Teylingen).   
 
De leden waarvan wij een emailadres hebben kunnen de jaarstukken 
ook via de mail bij het secretariaat aanvragen. Is uw e-mailadres niet 
bekend, gewijzigd of heeft u een andere provider gelieve dit door te 
geven aan het secretariaat zodat de jaarstukken alsnog aan u gezon-
den kunnen worden. Een papierenversie opvragen is ook mogelijk. 
Dit kunt u regelen via de volgende personen:  
Netty Havenaar, Kagerdreef 186, Sassenheim        tel.: 06 1818 4053 
Hans Boere, Julianalaan 27, Voorhout                   tel.: 06 2252 6285 
Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146         tel.    0252-214992 
Corri van Wetten , Kloosterwei 204, Warmond        tel.: 06 5224 7717 
Chris Zwetsloot, Machenlaan 50, Warmond        tel.    071-8889544 
 
Bent u niet in de gelegenheid om van bovenstaande mogelijkheden  
gebruik te maken gelieve dit door te geven aan het secretariaat  



Nieuwsbrief maart 2020, nr. 3

-3-

Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim   

 
-4-  

zodat u de jaarstukken kan verkrijgen vlak voor de vergadering.  
De Algemene ledenvergadering zal dit jaar plaats vinden in de 
Tuinkamer van de Oude Tol Partycentre te Sassenheim. Gezien de 
catering op die middag dient u zich vooraf op te geven bij het 
secretariaat. Wilt u dit doen vóór 10 maart. De agenda van deze 
vergadering kunt u elders in dit blad aantreffen. 
Ik wens u namens het bestuur een goede vergadering toe en hoop 
dat de activiteiten in maart goed bezocht zullen worden. 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman 
 
 Onderzoek naar lokaal vervoer in Teylingen 
De gemeenteraad van Teylingen heeft donderdag 30 januari een 
motie aangenomen waarin het college van B&W wordt opgedragen 
een onderzoek naar aanvullend lokaal vervoer uit te voeren. De 
motie was ingediend door CDA-raadslid Manon van Dijk, die zich al 
enige tijd inzet om een buurt- of belbus van de grond te tillen. Zij 
wordt daarbij gesteund door onder andere Seniorenvereniging 
Teylingen, die een petitie met 662 handtekeningen voor invoering 
van een buurtbus overhandigde. Door het aannemen van de motie, 
waartegen alleen de fractie van de VVD stemde, krijgt het college 
opdracht om samen met Welzijn Teylingen, de WMO-raad en de 
Seniorenvereniging een onderzoek in te stellen naar de behoefte 
aan aanvullend lokaal vervoer. Dit moet resulteren in een analyse op 
welke wijze aanvullend lokaal vervoer het beste kan worden inge-
vuld, inclusief de bijbehorende financiële consequenties. 
Het is de bedoeling dat het onderzoek naar aanvullend lokaal 
vervoer over enkele maanden gereed is. 
 
 Opstapplaatsen Lady’s Day maandag 23 maart zijn:  
om  08.30 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 
om  08.45 uur van ’t Onderdak in Sassenheim en  
om  09.00 uur bij het Trefpunt in Warmond. 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
op maandag 16 maart 2020 

aanvang 14.30 uur in 
de Tuinzaal bij de Oude Tol Partycentre 

 
 

Agenda 
  

1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststelling agenda  
3.  Herdenking overleden leden  
4.  Mededelingen en ingekomen stukken  
5.  Notulen  
 5.1 Notulen jaarvergadering Sassenheim van 11 maart 2019  
 5.2 Notulen jaarvergadering Sassenheim van 11 november 2019 
 5.3 Notulen jaarvergadering Voorhout van 19 maart 2019    
 5.4 Notulen jaarvergadering Voorhout van 19 november 2019  
 5.3 Notulen jaarvergadering Warmond van 12 maart 2019 
 5.6 Notulen jaarvergadering Warmond van 20 november 2019  
6. Jaarverslag 2019 Seniorenvereniging Teylingen   
 (w.o. afd. Sassenheim, Voorhout en Warmond) 
7. Verslag kascontrolecommissie afd. Sassenheim 
 Verslag kascontrolecommissie afd. Voorhout 
 Verslag kascontrolecommissie afd. Warmond 
8.   Benoeming nieuwe leden kascommissie Seniorenvereniging  
       Teylingen 
9. Contributie 2021 
10. Stand van zaken binnen Seniorenvereniging Teylingen 
11. Rondvraag              

 
Wij stellen uw aanwezigheid bij de 

algemene ledenvergadering bijzonder op  prijs. 
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PASSIESPELEN 2020  
In overleg met KBO Noordwijk is 
het mogelijk dat ook onze leden 
deel kunnen nemen aan de op 
zondag 12 juli 2020 door KBO 
Noordwijk georganiseerde dag-
tocht naar de PassieSpelen in 
Tegelen (Limburg), een om de 5 jaar groots opgezet terugkerend 
fenomeen in het openluchttheater De Doolhof aldaar, waarin Het 
Passiespel verhaalt over de emotionele gebeurtenissen uit de laatste 
dagen van het leven van Jezus.   
Leden kunnen met voorrang aan deze dagtocht deelnemen. Afhan-
kelijk van beschikbaarheid, kunnen eventueel ook niet-leden zich -
onder voorhoud van acceptatie- aanmelden voor deelname. De 
inschrijving via inlevering van onderstaand volledig en duidelijk inge-
vuld inschrijfformulier sluit op 14 maart 2020, dus reageer zo spoedig 
mogelijk. Na de sluitingsdatum krijgt u zo snel mogelijk bericht of uw 
deelname zal doorgaan!!  Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 
zal het aantal deelnemers zo nodig aan de vervoerscapaciteit worden 
aangepast, ofwel ‘ vol is vol ’. Er zijn 50 plaatsen beschikbaar.  Door u 
aan te melden gaat u akkoord met uw deelname en de daarbij 
behorende financiële verplichtingen. Gezien de vooraf te betalen 
kosten, kan uw deelname na aanmelding en bevestiging hiervan door 
KBO Noordwijk, niet worden geannuleerd. Tot de sluitingsdatum 14 
maart 2020 kan er eventueel nog kosteloos worden geannuleerd, 
daarna bent u gehouden aan de kosten. Afhankelijk van een even-
tuele reserve(wacht)-lijst, zal bij latere annulering getracht worden 
uw plaats alsnog door iemand anders te laten innemen waardoor het 
mogelijke schadebedrag onder aftrek van eventuele kosten voor u 
enigszins kan worden beperkt.   
Kosten dagtocht: Leden KBO-Noordwijk € 90,00 per persoon, niet-
leden € 96,00 per persoon.  
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Inbegrepen: Busvervoer Noordwijk-Tegelen v.v., Entree- en verzeke-
ring: Toegang theater De Doolhof en standaard groepsreisverzeke-
ring, alsmede goed verzorgde lunch (± 12:30 uur) en diner na afloop 
(± 18:30 uur) . Niet inbegrepen: overige niet genoemde kosten.   
Opstappen: Duinwetering 105, parkeerplein sportpark Duinwetering 
te Noorwijk, Vertrek: Noordwijk 10:00 uur (verzamelen: 09:45 uur),  
verwachte terugkomst ’s-avonds in Noordwijk ± 22:30 uur onder 
voorbehoud van wijzigingen.  
U kunt de volledig ingevulde strook deponeren in de KBO-brievenbus 
in de hal van De Wieken (Noordwijk-Binnen) of in Het Trefpunt 
(Noordwijk aan Zee) of per post opsturen naar de penningmeester: 
KBO Noordwijk, p/a Willem Alexanderpark 10, 2202 XW  Noordwijk 
of per e-mail naar: penningmeester@kbonoordwijk.nl (met vermel-
ding : PassieSpelen 2020). 
 
----------------------------- hierlangs afknippen ------------------------------ 
 
Dagtocht zondag  12 juli 2020  - PASSIE Spelen in Tegelen (L) 
Deelnemer(s) :  

KBO-lidnr.1 = 5………..……….KBO-lidnr.2 = 5…….…........…… Geen lid О 
Naam 1:  Dhr./Mevr.                          Postcode 
Adres, woonplaats:    
Telefoon:       Mobiel.tel.:                           
E-mail:   
Naam 2:  Dhr./Mevr.                                  Postcode 
Adres, woonplaats:    
Telefoon:                Mobiel.tel.:                           
E-mail:   

Vult u dit formulier a.u.b. zorgvuldig en duidelijk leesbaar in!  
De aanmelding sluit op 14 maart 2020 
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      Seniorenvereniging Teylingen 
 

 

Maart 2020 
09 ma 19.00-21.30 Alzheimer Café: Veiligheid in 

en om het huis…………  
Munnekeweij, 
Via Antiqua 25, 
Noordwijker-
hout 

April 2020 
20 ma 19.00-21.30 Alzheimer Café: Het levens-

einde bij dementie 
Sassembourg, 
JvBrabantweg 
1, Sassenheim 

 
 

Agenda Sassenheim 
 

Maart 2020 
04 wo 10.00-11.30 Tablet: beeldbellen/Skype Zaal 6 
04 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  
05 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
09 ma 09.30-12.00 Bestuursvergadering  
10 di 10.00-11.30 iPad: beeldbellen/Skype Zaal 6 
12 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
16 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 
16 ma 14.00-17.00 Algemene ledenvergadering De Oude Tol 
16 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
18 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  
19 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
19 do 14.30-16.30 Bingo Theaterzaal 
20 vr 09.45-16.00 Regionaal klaverjassen in 

De Duinpan, Sportlaan 34 
De Zilk 

23 ma 09.00 Lady’s Day Klooster Mode-
show (IS VOL) Boskoop 

25 wo  KBO-PCOB nr.4 + nieuwsbrief  
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Agenda Voorhout 
Maart 2020 

10 di 14.00  
13.00-14.00 

Klaverjassen en sjoelen 
Opgeven voor stamppot eten 

De Verdieping 

16 ma 14.30 Algemene ledenvergadering De Oude Tol 
17 di 9.30  Tekenen en schilderen De Verdieping 

17 di 13.00-14.00  Inschrijven voor de busdag-
tocht op  11 juni 2020 

De Verdieping 

17 di 14.00 Klaverjassen en schilderen De Verdieping 

23 ma 09.00 Lady’s Day Klooster Mode-
show (IS VOL) Boskoop 

24 di 14.00 Grote bingo, foto’s kijken en 
stamppot eten 

De Verdieping 

 
Agenda Warmond 

Maart 2020 
03 di 14.00 Soos Trefpunt 
04 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
05 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
06 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
10 di 14.00 Hersengymnastiek  Trefpunt 
11 wo 10.00  Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
12 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
13 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
16 ma  14.30 Algemene ledenvergadering De Oude Tol 

18 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
19 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
20 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

23 ma 09.00 Lady’s Day Klooster 
modeshow  (IS VOL) Boskoop 

24 di 14.30 Info Dementie Trefpunt 
25 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
26 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
27 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
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Informatiebijeenkomst Dementie 
op dinsdag 24 maart 2020  

 
Afdeling Warmond van Seniorenvereniging 
Teylingen organiseert op dinsdagmiddag 
24 maart voor alle senioren in de gemeente 
Teylingen, een informatiebijeenkomst over 
dementie. 
 

Nu en In de toekomst zullen we steeds vaker 
te maken krijgen met mensen met 
(beginnende) dementie. Vaak weten we niet precies hoe hierop te 
reageren. Wat zijn de eerste signalen, hoe onderkennen we deze 
en hoe gaan we ermee om?  
 

Deze bijeenkomst wordt gegeven door Paula Butteling en Hub van 
Kerkhof van Samen dementievriendelijk. Tijdens deze bijeenkomst 
krijgt u informatie over  
-    Wat dementie is (hersenziekte), verschillende soorten en het 

verschil met gewone veroudering. 
-    Wat dementie betekent in de praktijk en hoe je mensen met 

dementie kunt herkennen.  
-   Hoe je goed kunt omgaan met mensen met dementie aan de 

hand van GOED (Geruststellen, Oogcontact maken, Even 
meedenken en Dankjewel).  

-   Situaties uit de praktijk kunnen zelf worden aangedragen en 
worden tijdens deze bijeenkomst uitgespeeld.  

Locatie: Trefpunt aan de Herenweg 80, 2361 ET Warmond. 
Ook senioren uit Voorhout en Sassenheim zijn welkom. 

Aanvang: 14.30 uur.  De toegang is gratis. 
Op 19 mei 2020 vindt eenzelfde informatiebijeenkomst plaats in 
de Verdieping, Alette Jacobslaan 9 (1eV) te Voorhout. Het plan is 
om in het najaar deze bijeenkomst in Sassenheim te organiseren. 
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      VOORJAARSDINER 2020 
 

Op woensdagmiddag 15 APRIL 2020 is ons 
voorjaarsdiner in de Tuinkamer van “De Oude 
Tol Partycentre”. 

Het menu bestaat uit het voorgerecht, het 
hoofdgerecht met een consumptie, een 
nagerecht en een kopje koffie na. Overige 
drankjes dient u zelf te betalen. 
Wij verzoeken u om uw eventuele dieetwensen bij uw aanmelding 
op te geven, zodat wij dit tijdig kunnen afstemmen met “de Oude 
Tol Partycentre”.  
Kosten deelname €16,-- (leden), €22,-- (niet-leden). 
U kunt zich aanmelden door het aanmeldstrookje op pag.14 in te 
vullen en met de bijdrage in een enveloppe vóór 1 APRIL a.s.  in te 
leveren bij één van de op het strookje genoemde adressen. 
Om het de organisatie en de kok niet lastig te maken is aanmelding 
verplicht.  
Locatie: de Oude Tol Partycentre, Hoofdstraat 147 
Aanvang: 15.30 uur, zaal open 15.00 uur 
 
 TotaleCareStore 
De leden van Seniorenvereniging Teylingen (afd. Sassenheim, 
Voorhout en Warmond) kunnen op vertoon van hun ledenpas een 
korting ontvangen van 10% op de verkoop- en verhuur van hulp- en 
verpleegartikelen van TotalCareStore, dé zorghulpmiddelen specia-
list van Nederland (dit geldt niet in geval van een actiekorting).  
Adres: Hoofdstraat 205, 2171BC  Sassenheim 
Tel. 0252 754 666 
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DAGTOCHT KLOK & PEEL MUSEUM TE ASTEN 
 

Op woensdag 6 mei 2020 staat onze eerste dagtocht van dit jaar op het 
programma welke ons deze keer leidt naar het Klok en Peel museum in 
Asten.  We vertrekken om 8.30 uur bij de Westerstraat/Slotlaan, om 
8.45 uur en 9.00 uur bij de bushalte tegenover de Bernardus. 
Rond 10.45 uur drinken we koffie (2x) met gebak bij restaurant “Het 
Wapen van Rosmalen” in Rosmalen. 
Daarna rijden we via Heeswijk- Dinther en 
Veghel in een mooie route richting 
Helmond, om zo het plaatsje Liessel te 
bereiken.  Om ongeveer 12.45 uur wordt u 
vriendelijk ontvangen bij Restaurant 
“Lijssels Vertier” , waar ons een heerlijk 3 
gangen (schnitzel) staat te wachten.  
Na deze maaltijd gaan we op naar Asten, waar we een bezoek gaan 
brengen aan het museum Klok en Peel. We maken kennis met een 
geweldige klokkencollectie. U mag zelf luiden en of het carillon spelen. 
U kunt hier een leuke film bekijken over de Peel en een ook een 
bezoekje aan de tuin is aan te bevelen. Om 16.30 uur staat onze 
touringcar weer gereed om ons terug te brengen naar Sassenheim, 
waar u tegen 18.30 uur à 19.00 uur weer terug zal zijn. 
Kosten: dagtocht €58,-- per persoon voor leden, €65,-- niet-leden (incl. 
fooi chauffeur en reisverzekering). 
Aanmelden: bij het secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, tel. 
06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur).  
Let op: U heeft via een telefonische reservering nog geen definitieve 
boeking! Wanneer u telefonisch reserveert dan weet u zeker dat u een 
plaats heeft. Na de reservering moet u nog wel de definitieve boeking 
doen door het deelnamebedrag over te maken op bankrekeningnr. 
NL62 RABO 035.72.08.714 ten name van KBO Sassenheim onder 
vermelding “voorjaarsdagtocht”,  
Betaalt u ook voor iemand anders, dan graag uw eigen naam én de 
namen van de personen voor wie u betaalt vermelden. 
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Aanmeldstrookje Algemene Ledenvergadering:  
Aanmeldstrookje afknippen en inleveren op een van onderstaande 
adressen bij:  
Sassenheim: Netty Havenaar, Kagerdreef 186, Nel Houmes, J.v. 
Brabantweg 303 (ingang D), Nel van Zuylen, Rembrandtlaan 29, 
Greet Honders, Gildehof 47, Corrie van der Lans, Tulpenstraat 26, 
Ans Noordermeer, Zuiderstraat 16 
Voorhout: Hans Boere, Julianalaan 27 en Wim van Kampen, Boek-
horstlaan 146 
Warmond: Corri van Wetten , Kloosterwei 204 en Chris Zwetsloot, 
Machenlaan 50 
 
----------------------------- hierlangs afknippen ---------------------------- 
 
Inleveren in een enveloppe vóór 10 maart 2020 voor de algemene 
ledenvergadering op maandag 16 maart 2020 in de Oude Tol 
Partycentre, Hoofdstraat 147, Sassenheim. 
 
Naam…………………………………………..Adres …………………………………….. 
wel / geen KBO-lid 
 
Naam………………………………………….. Adres ………………..………………….. 
wel / geen KBO-lid 
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Aanmeldstrookje activiteiten:  
Aanmeldstrookje afknippen en inleveren op een van onderstaande 
adressen: mw. Nel van Zuylen, Rembrandtlaan 29, mw. Greet 
Honders, Gildehof 47, mw. Corrie van der Lans, Tulpenstraat 26, 
mw. Ans Noordermeer, Zuiderstraat 16, mw. Nel Houmes, J.v. 
Brabantweg 303 (ingang D)  en mw. Netty Havenaar, Kagerdreef 
186. 
 
----------------------------- hierlangs afknippen ------------------------- 
 
Inleveren in een enveloppe vóór 1 april 2020 (samen met het ver-
schuldigde bedrag) voor de Voorjaarsdiner 2020 in de Oude Tol 
Partycentre, Hoofdstraat 147, Sassenheim op woensdag 15 april 
2020 
 
Naam…………………………………………..Adres …………………………………….. 
wel / geen KBO-lid 
 
Naam………………………………………….. Adres ………………..………………….. 
wel / geen KBO-lid 
 
Ik heb een dieet: ………………………………………………………………………… 
De kosten bedragen €16,- per persoon voor leden, niet leden €22,-. 
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Ouderen (O)- en/of Belastingadviseurs (B) 
 
  Bert  van den   Nouwland     O+B      email bvandennouwland@ziggo.nl 

                                      tel. 0252-864572 
                                                               coördinator     belastinginvullers  
 

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

Henk Brouwer                  O+B henkbrouwer_53@hotmail.com 
  tel. 0252-231087 
 

Huub Cloosterman            O+B email: h.cloosterman@planet.nl 
  tel. 0252-221272 
 

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

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

 

                     Evert Hegnauer                    B       email:everthegnauerkbo@gmail.com     
                                                                                                                                  tel.  0252-221228/06 42848205 

 
Otto Knottnerus                  B email: ottoknottnerus@cs.com 
  tel. 071-3010635 
 

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

Dick Voerman                        O  dickvoerman@icloud.com 
  tel. 0252-347347 
 

  Joke Vos                                O    joke.d.vos@icloud.com 
             tel. 0252-213627 

 



Drukwerkverzorging:


