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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: 
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VOORWOORD 
Beste leden, 
Als u dit leest zijn onze 
zomeractiviteiten inmiddels voorbij. Dat 
ze, mede door het zonnige weer, een 
succes waren 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 
organiseert een dagtocht naar het Europees Parlement 
op 21 oktober alsmede een meerdaagse kerstreis naar 
Soest in Duitsland, een dagtocht 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 
belangenbehartiging worden besteed. Op pag. 6 en 7  
kunt u lezen of u eventueel 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. Ook zal dit seizoen een 
aantal informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. 
Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 
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Tot slot kunt u op pag. 4 de verklaring van de 
kascommissie van Seniorenvereniging Teylingen lezen. 
 
Natuurlijk hopen we weer veel leden maar ook veel 
nieuwkomers te ontvangen. 
Netty Havenaar, secretaris 
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 
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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 coördinator 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 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 
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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 
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vermogen op 1 januari 2022 van u samen maximaal 
€ 63.494 zijn. 

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 huurtoeslag 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?  
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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? 
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 
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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. 

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. 

 
 
 
 

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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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. 
 
 

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 
en 2 consumpties. Bij 
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binnenkomst worden twee consumptiebonnen 
uitgereikt. 
 
Aanmelden: vóór 15 september 2022 

 telefoon 06-18184053 (ma t/m vr tussen 
11.00-13.00uur)  

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. 
 
U wordt verzocht zoveel mogelijk met eigen vervoer te 
komen. Als dit echt niet mogelijk is wordt er voor 
vervoer gezorgd. 
 
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 Parlement te brengen. Op 
uitnodiging van Jeroen Lenaers, lid 
van de EVP-fractie in het EP, wordt 
reis naar het EP gemaakt. 

 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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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 
De kosten van de koffie/thee bij ontvangst en de 
kosten van de lunch worden door het Europees 
Parlement betaald. 
 
 
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 
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heupprothese hebt, of dat uw lichaam een ander 
metaaldeel bevat. 
 

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.  

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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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 inschrijving pas definitief. 

Opstapplaats:  ‘t Onderdak Sassenheim 
Begeleider: Annelies Veltman, coördinator: Netty 

Havenaar 
 
 
26 december: dagtocht naar Terheijden  

Voor deze dagtocht vertrekken 
vanaf de opstapplaatsen 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 natuurgebied rond de stad Breda. Hierna 
rijden wij terug naar de Gouden Leeuw waar we 
worden ontvangen onder de klanken van muziek voor 
het kerstdiner. 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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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:  8.45 uur kerkplein Voorhout, 9.10 

uur ‘t Onderdak, Sassenheim, 9.30 
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 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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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.  
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.  
meerdaagse reizen: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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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 : secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl   
Website https://seniorenverenigingteylingen.nl 
Bankrekeningnummer : NL06RABO0354591983 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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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 14.00 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   

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

19 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

21 wo 14.00 Bloemschikken Zaal 5+6 

21 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

22 do 14.00-16.30 Bingo Theaterzaal 

23 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 di 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

17 do 10.00 Fietsen voor senioren Ooievaarsnest 

22 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

29 di 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
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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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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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Leden activiteitencommissie Voorhout 
 

Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG 
Voorhout, tel: 0252-283713 
Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP 
Voorhout, tel: 0252-214972 
Mevr. Willy van der Meer, Schoonoord 25, 2215 EA, 
Voorhout, tel: 0252-218045 
Dhr. Hans Boere, Julianalaan 27, 2215 HA Voorhout 
Tel: 0252-213715 
Dhr. Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 
2215 BK Voorhout, tel: 0252-214992 
Dhr. Han van der Geer, Jacoba van Beierenweg 14 
2215 LB Voorhout, tel: 0252-703796 
 
Bankrelatie: NL06RABO0354591983  
Ten name van:  Seniorenvereniging Teylingen 
 
Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl  
 
Drukwerk: Henk en Piet van Werkhoven       
 
 

 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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LET OP ! HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN.  
In de nieuwsbrief van 
juli/augustus las ik het 
compliment van Wim van 
Kampen over de tot 
dusver leuke stukjes van 
mijn  hand. Dank 
daarvoor Wim. 
Het is inderdaad mijn bedoeling de stukjes die ik 
probeer te schrijven leuk en luchtig te houden, maar 
helaas moet ik het nieuwe seizoen beginnen met een 
ernstige ondertoon. Ik moet zelfs een tikkeltje streng 
zijn.  Even door de zure appel heen bijten want geloof 
me, ik heb het beste met u voor.  
“Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten” en “een 
gewaarschuwd man telt voor twee” en “wie niet horen 
wil, moet voelen”. U kent deze uitdrukkingen vast wel en 
in alle drie de voorbeelden zit een waarschuwing. Die 
wil ik u óók meegeven en neem u mee naar een 
onverwachts telefoongesprek waarmee ik onlangs te 
maken had. Let dus goed op, kijk uit, want anders…….. 
Het is vrijdag 22 juli 2022 rond de klok van 19.30 uur. 
De telefoon rinkelt. “Goedenavond, met wie spreek ik ?” 
“U spreekt met de fraudeopsporingsdienst van de 
Rabobank”. Als ik zoiets hoor word ik achterdochtig. Ik 
vroeg of hij zijn naam even wilde spellen en jawel hoor, 
hij begon “S E N V L A M”. Ik vond het een vreemde 
naam, maar goed hij zal hem bij zijn geboorte 
meegekregen hebben. Hij vroeg of ik vanmiddag 
geprobeerd had € 1.450,-. over te maken naar een 
bedrijf in Antwerpen. “Niet dat ik weet” antwoordde ik. 
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“Heeft u dan misschien iemand gemachtigd dat namens 
u te doen”?. “Niet dat ik weet” was opnieuw mijn 
antwoord. “Gelukkig hebben wij het kunnen 
onderscheppen, dus de opdracht is niet uitgevoerd. Wij 
willen wel proberen te achterhalen wie hier achter zit” 
antwoordde SENVLAM. Kunt u misschien even 
inloggen bij Rabo Internetbankieren zodat wij samen 
kunnen kijken”?. “Nee, dat doe ik niet” was mijn reactie. 
“Hoe weet ik dat u van de fraudebestrijding bent”? . 
“Daar kunt u voor 200 % op vertrouwen”. “Toch ga ik 
niet inloggen”. “Als u niet mee wil werken kunnen wij er 
ook niet achter komen”. 
Niet doen Karel zeg ik heel zachtjes tegen mezelf, dit is 
weer zo’n gore oplichter. “Ik blijf erbij dat ik niet ga 
inloggen”. “Dan wordt uw rekening op een zwarte lijst 
gezet”, aldus SENVLAM. “Dat moet dan maar” en 
vóórdat ik het gesprek wilde beëindigen had hij het al 
gedaan. Toen wist ik het zeker. Ik had kunnen 
voorkomen (met de klemtoon op komen) dat dit gesprek 
kon plaats vinden. Ik zal het u uitleggen. 
Ik maakte één fout, namelijk dat ik de telefoon heb 
opgenomen ondanks dat op het display “Anoniem” 
stond. Ik heb mij voorgenomen nooit meer de telefoon 
op te nemen als er “Anoniem” staat en ik adviseer 
iedereen die dit leest hetzelfde te doen. 
Ik stuurde mijn bevinding door naar 
fraude@rabobank.nl en kreeg het volgende antwoord: 
“Met veel bewondering en respect heb ik uw mail 
gelezen. Wetende hoe overtuigend fraudeurs kunnen 
zijn om mensen op te lichten heeft u helemaal juist 
gehandeld. Er heeft geen betaling van het door u 

mailto:fraude@rabobank.nl
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genoemde bedrag plaats gevonden en deze betaling 
staat ook niet klaar om te worden uitgevoerd. Er is al 
helemaal geen sprake van plaatsen op een zwarte lijst. 
Mogelijk bij de criminelen als iemand die niet gevoelig is 
voor dit soort praktijken. Toch is het goed om alert te 
blijven. Het is namelijk niet uitgesloten dat u opnieuw 
wordt benaderd. Nogmaals onze complimenten voor uw 
alertheid en uw reactie”. 
Mocht de heer SENVLAM of wellicht een medefraudeur 
mij opnieuw benaderen dan komt hij van een koude 
kermis thuis. Ik neem immers de telefoon niet meer op !! 
Tot een volgende keer, maar dan met een luchtiger 
stukje. 
Karel Selier 
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Van de schilderclub. 

 
Dinsdag 20 september 2022 gaan we weer beginnen 
met de schilderclub. 
We zijn een gezellige club waar we onder begeleiding 
van Nelie van den Berg onze talenten kunnen 
ontplooien of verbeteren. De lessen zijn steeds op de 
dinsdagmorgen en de kosten zijn € 10,00 per keer. 
Tot de kerst 7 keer, t.w. 20-9, 4-10, 18-10, 1-11, 15-11, 
29-11, en 6-12. Vanaf januari tot de zomervakantie is 
het 10 keer. 
 
Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs in De Verdieping. 
We beginnen om 9.30 uur. 
We schilderen op elk niveau en wat je wilt schilderen 
bepaal je helemaal zelf. 
Je wordt hierin deskundig begeleid. 
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Zomaar 'n paar voorbeelden waaraan nog gewerkt 
wordt. 

 
Misschien tot ziens. 
Kees van den Berg (tel: 283713) 
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BINGO 
 
Aanstaande dinsdag 30 augustus, nodigen we iedereen 
uit bij de opening van nieuwe seizoen. 
Wij willen dit doen met een BINGO middag met een 
hapje en een drankje. 
Er zijn kosten aan verbonden, maar laat dat geen 
belemmering zijn. 
De prijzen die u kan winnen zijn schitterend en uniek 
voor tuin en huiskamer. 
Voor ieder is er prijs, is het niet tijdens de BINGO, dan 
hebben we een troost tafel. 
Dus komt u ook aanstaande dinsdag, spijt zult u er 
zeker niet van krijgen 
Wij beginnen om 2 uur, zaal open half 2.  Wij rekenen 
op u. 
 
 De Activiteiten Commissie 
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Ik vraag me af. 

 

 
 
 
Ik weet niet of u zich in het volgende herkent. U wordt 
wakker na een rustige of onrustige nacht met geen of 
juist veel onderbrekingen en vraagt zich dan af “welke 
dag leven we vandaag”. Dat is soms best vervelend 
omdat je bang bent iets te vergeten wat je wel hebt 
afgesproken. Ik zeg dan op mijn beurt dat daar een 
kalender of een agenda voor is maar die moet je dan 
wel gebruiken. 
Waar ik ook moeite mee heb is het onthouden van 
namen. Welke naam hoort bij welke persoon. Ik doe 
mijn best en let bijvoorbeeld op als de prijzen worden 
uitgereikt. Wie is vandaag de gelukkige ? Ik maak wel 
vorderingen en probeer een ezelsbruggetje te 
gebruiken. Zo weet ik nu wel wie hoort bij de naam 
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Gerda Floor (met dubbel o en een r); Aad Droogh (met 
gh) en Ine of Ina van Emmerik (mag allebei maar let 
vooral op van) want anders ben je de sigaar (geintje 

hoor Ine/Ina).  Ik herken inmiddels ook mensen aan hun 
stem, dat wil zeggen “ik weet wie het is, maar……..nu 
de naam nog. Gelukkig ben ik niet de enige want er 
wordt vaak gezegd “joh, dat heb ik óók, helemaal niet 
erg hoor, dat hoort bij de leeftijd” en dat lucht wel op.  
Als het dinsdag blijkt te zijn zeg ik tegen mezelf “lekker, 
vanmiddag naar De Verdieping voor drie rondjes 
klaverjassen”. Ik zou natuurlijk eens een keer kunnen 
gaan sjoelen, want dat is óók een leuk tijdverdrijf maar 
ik vind de gleuven of poortjes   waar de sjoelschijven in 
moeten verdwijnen wat aan de smalle kant. Natuurlijk 
kun je er één grote opening van maken, maar dat 
schijnt lastig te zijn met het tellen van de punten. 
Voordeel is wel dat er nooit onenigheid kan ontstaan of 
een schijf nu wel of niet “binnen is”. Aan de andere kant 
kan niet worden vastgesteld hoeveel punten die waard 
is. Wat een flauwekul allemaal hoor ik u denken en 
gelijk heeft u. Daar zet ik tegenover dat er meer dingen 
zijn waarvan je kunt zeggen “wat een flauwekul 
allemaal” en  dat je je aan bepaalde gesprekken zelfs 
kunt gaan ergeren. 
Heeft u wel eens te maken gehad met een “Virtuele 
assistent” als eerste  aanspreekpunt van een 
chatgesprek via uw computer? Dat is een niet bestaand 
persoon die begint met zich  heel amicaal aan u voor te 
stellen alsof hij (het kan trouwens ook een “zij” zijn) 
vroeger met u heeft geknikkerd en dan de meest 
onnozele vragen stelt die allemaal zijn 
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voorgeprogrammeerd. Natuurlijk komt u er samen niet 
uit en wordt u “overgedragen” aan een “specialist” die 
dan begint met het opnieuw stellen van diezelfde 
onnozele vragen. Zonde van uw kostbare tijd en wat mij 
betreft zeg ik “wat een flauwekul allemaal”. 
Wat geen flauwekul is, is “de verwachting uitspreken 
van het weerbericht. Ik weet ook wel dat de 
weersomstandigheden niet voorspeld kunnen worden.  
Het is niet voor niets dat de weerman/vrouw het heeft 
over de weersverwachting. Laatst keek ik naar 
buienradar en die verwachtte hier en daar regen en dan 
zit je altijd goed. Ik zou die dag naar Lelystad rijden 
waar het op dat moment droog was. De regen viel 
alleen hier. Toen ik op de plaats van bestemming 
aankwam begon het te regenen. Dikke pech maar ik  
geef toe  dat buienradar helemaal gelijk had wat toch 
een knappe prestatie is. Het regende “hier en daar”. 
Tot de volgende keer.  
 
Karel Selier. 
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Bonnenactie van Groenteman van Kesteren. 
 
Iedereen bedankt voor het inleveren van de 
kassabonnen van de groenteman van Kesteren. 
 
 
Er is voor € 1781,== aan bonnen ingeleverd. Hiervan 

komt 1% in de kas van de vereniging terecht. 
Ik hoop dat jullie ermee door blijven gaan. 
Groetjes Trees van den Berg 
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Stadswandeling Dordrecht met lunch en 
boottocht 
Wij hadden ons ingeschreven voor deze zomeractiviteit 
van de Seniorenvereniging. 
Met de trein vertrokken we vanuit Voorhout en 
Sassenheim met 30 mensen naar Dordrecht. 
In Dordrecht aangekomen begonnen we met koffie en 
iets lekkers. 
Daar kwamen 3 gidsen die ons in 3 groepen verdeelden 
om ons het mooie Dordrecht te laten zien. 
Heel veel bijzonderheden werden er vertelt over het 
verleden van deze stad. 
Handel werd er gedreven waar vaak fantastische 
panden en het water bij horen. 
Na anderhalf uur wandelen kwamen we aan bij de lunch 
locatie. 
De zeer goede lunch werd erg gewaardeerd, wij zagen 
na afloop alleen lege bordjes. 
Na de lunch ligt er een rondvaartboot klaar om ons 
Dordrecht vanaf het water te laten zien. 
Bijzonder hoe je dan de stad anders ziet als met de 
wandeling. 
Na een uur op de boot kwamen we weer bij de 
aanlegsteiger aan. 
Hier werd de afspraak gemaakt, wie richting huis wil 
gaat richting trein, wil je nog meer 
genieten van deze stad kon je gerust blijven. 
Wij zelf gingen richting trein. We hadden genoten van 
deze mooie stad. 
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Hans Boere en Han van der Geer werden hartelijk 
bedankt voor het begeleiden van de activiteit. 
Ook Netty Havenaar, onze secretaris, willen we 
bedanken, want zij heeft deze activiteit voorbereid en 
mogelijk gemaakt. 
Bedankt Seniorenvereniging 
 
Twee tevreden leden. 
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Hallo allemaal, 
 
Juli voorbij en Augustus is ook al op de helft. 
Toen ik het vorige stukje schreef had ik dat weekend in 
Simpelveld met Judith nog tegoed. 
Wat was de musical “Het dagboek van een 
Herdershond” goed! 
Wij hebben genoten. 
Eerst `s morgens fietsen gehuurd en een fietstocht 
gemaakt. Een kleine want om 4 uur begon de musical. 
Wij met de auto naar Maastricht. De route hebben we 
op de telefoon opgezocht. 
Mijn telefoon doet het niet kost ook maar € 2.50 per 
maand! 
Maar gelukkig deed Judith’s telefoon het wel. 
Ging goed tot Maastricht, daar zei de telefoon steeds 
we zoeken een andere route! 
Wat moet ik nou hier? De weg splitst in links of rechts! 
Links de A2 op rechts een wijk in . 
Gelukkig zagen we rechts MECC op het bord erbij staan 
en daar speelt de musical. 
Wij naar rechts en zoeken naar bordjes met MECC 
erop. 
We rijden een industrieterrein op en langs een 
universiteitsgebouw.  
En daar worden we naar rechts geleid door een 
parkeerwachter om de auto neer te zetten. 
We lopen naar het gebouw toe, maar dat is de 
Kunstbeurs en niet onze musical. 
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Gelukkig konden we via vele trappen en gangen 
binnendoor naar onze musical. 
Zitten we aan de koffie daar en praten we met een stel 
uit  Zwolle die er ook een weekend van gemaakt 
hadden. Ook hun tomtom wist het niet meer. 
Gelukkig, dan zijn wij toch niet zo dom! 
De musical was geweldig, zeker een aanrader.  Goed 
gespeeld en gezongen met een kwinkslag naar deze tijd 
en hoe het vroeger was met de armoede en de slechte 
werkomstandigheden in de mijnen. 
Toen de musical afgelopen was gingen wij terug naar de 
auto. Nergens te vinden! 
4 parkeerterreinen afgelopen met kakschoenen aan 
maar niet te vinden! 
Weer gevraagd aan de parkeerwachter waar we dan 
moesten wezen en toen zei hij: gaan jullie maar in de 
bestelbus zitten dan rijden we de parkeerterreinen over 
en na het vierde terrein zagen we hem gelukkig staan. 
Dat kan allen ons maar overkomen. 
Daarna heerlijk voor ons huisje gezeten en 
pannenkoeken gegeten. 
Zondag een fietstocht gemaakt . 
Komen we in een plaatsje Wahlwille en liggen er 
allemaal bloemstukjes op de weg  
en langs de kanten hangen geelwitte vlaggetjes. 
Zien we daar toch een processie met een fanfare, 
dorpsbewoners en een pastoor met een monstrans.  
Ze lopen naar een altaartje dat in andere straten ook 
klaar stond en daar werd gezongen en gebeden. 
Daarna verder lopend naar de volgende straat onder 
tussen weesgegroetjes biddend. 
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Het was net een verlengstuk van onze musical. 
Daarna verder gefietst veel dorpjes doorgereden en 
geluncht bij de Gerardushoeve.  
Toen ging het regenen en dus hebben we langzaam 
over onze lunch gedaan. 
Weer verder gefietst en om zes uur in ons huisje de 
restjes opgegeten. 
Daarna nog een wandeling gemaakt. We zouden om de 
camping lopen maar toen zagen we gele paaltjes. 
We hadden al een goed uur gelopen en alleen maar 
mais, rogge, tarwe en weilanden gezien en geen huis. 
Toen zijn we maar dezelfde weg terug gegaan omdat 
we niet wisten waar de gele paaltjes uit zouden komen. 
Wel erg genoten van dit weekend en ik kan er nog 
steeds van genieten. 
Hein was wel blij dat we weer veilig thuis kwamen. 
De andere dag was het de viering van het einde van het 
seizoen. 
Was wel warm in De Verdieping maar gezellig 
ouderwetse liedjes gezongen. 
De mannen hadden goed hun best gedaan. 
Wat een zomer hebben we hé. 
Hein en ik hebben veel fietstochten gemaakt. 
De mooiste vond ik bij Muiden naar het Muiderslot dan 
door naar Naardenvesting en het natuurgebied er om 
heen en naar de bossen bij Hilversum. 
Door ‘s Graveland en dan fietsend  tussen de 
Ankeveense plassen op een pad niet breder dan 
anderhalve meter 
Met links en rechts van je alleen maar water, dat was 
geweldig. 
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Via de weilanden en onder een tunnel van de A1 terug 
naar Muiden daar stond een goede patatkraam! 
Zaterdag 13 augustus gaan de senioren op vakantie 
naar Ootmarsum en die gaan we uitzwaaien.  
We eindigen met een zorg goed voor uzelf en geniet 
van iedere dag . 
 
Groetjes Willy van der Meer 
 

 
 


