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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 en   
ledenadministrateur           Netty Havenaar  
email:   kboteylingen.secretariaat@gmail.com  
telefoon:   06-1818 4053 
 
Belangenbehartiging,          Jan van Bakel  
Adviesplatform WMO 
en Jeugd  
email               janvanbakel@outlook.com 
Telefoon   06-25064586 
 
Bestuursleden 
Vicevoorzitter:   Hans Boere 
email:   bvo@casema.nl                                
telefoon:  06-22526285 
2e secretaris:   Wim van Kampen  
email:   wjvkampen@gmail.com  
telefoon:  0252-214992 
Bestuurslid:   Chris Zwetsloot  
email:   chris.zwetsloot@casema.nl  
telefoon:  071-8889544 
Bestuurslid  Corri van Wetten 
email:  warmbovaoud@live.nl 
telefoon:          06-52247717    
coördinator  
ouderenadviseurs  Henny Langenberg 
email:  ghlangenberg@ziggo.nl 
Telefoon  06-15094407 
 
 

 
 

 
  

Bericht van de ledenadministratie 
In december 2019 vindt de automatische incasso plaats van de contributie 2020. 

 
Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een nota. 
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Voorwoord van de voorzitter 
Geachte dames en heren, 

Het afgelopen jaar is voor onze organisatie heel goed geweest. We zijn samen op weg 
gegaan naar de fusie per 1 januari 2020. We zullen dat op 10 januari volgend jaar 
bezegelen. Het jaar 2019 heeft ook hele bijzondere momenten gekend. Ik kan met veel 
trots terugkijken op de demonstratie van onze jongeren op het Malieveld. Zij zijn het die 
een appél op ons doen om ervoor te zorgen dat we in een gezondere wereld leven. Het 
is triest dat er politieke kopstukken zijn die de klimaatcrises ontkennen. 

De dagen worden steeds korter en de spreekwoordelijke donkere dagen voor Kerst zijn 
aangebroken. Een tijd met veel sfeer en gezelligheid. We kijken uit naar de geboorte 
van dat bijzondere kind in Bethlehem. Hij kan ons de kracht geven om samen met jong 
en oud 2020 een nieuwe impuls te geven om ons leven nieuwe glans te geven. De 
boodschap van dat kleine kind kan ons inspireren. Laten we samen onze schouders er 
onder zetten om te komen tot een zeer gelukkig en vredig 2020. Laten we blijven 
omzien naar elkaar. Ik wens u een Zalig Kerstfeest met allen die van u houden. Moge 

de start van het nieuwe jaar u veel vreugde geven. Uw bestuur wenst u 
allen een geweldige Kerst en Nieuwjaars tijd toe. 

Tot volgend jaar 
Namens het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen 
Voorzitter Dick Voerman 

************************************************* 

PRETTIG KERSTFEEST 

TOEGEWENST DOOR HET BESTUUR VAN SENIORENVERENIGING 

TEYLINGEN 

EN VOOR 2020 

wensen wij u – en hen die u omringen - het allerbeste. 

Geluk in grote en kleine dingen, maar bovenal 

GELUKKIG MET ELKAAR 
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Samenwerking Welzijn Teylingen / Seniorenvereniging Teylingen           
In de afgelopen periode hebben intensieve contacten met Welzijn 
Teylingen ertoe geleid dat er een samenwerkingsverband tussen Welzijn 
en Seniorenvereniging Teylingen tot stand is gekomen. Zo kunnen onze 
ouderenadviseurs (OA’s) bij intakegesprekken op verzoek van Welzijn Teylingen 
worden ingezet bij    hulpvragen. Dit kunnen vragen zijn over zorgverlening, het 
verkrijgen van hulpmiddelen, wonen- en woningaanpassingen, financiële regelingen en 

subsidies, administratieve zaken, vervoer en tijdsbesteding. 

Joke Vos en Huub Cloosterman zijn de eerste twee die een 
overeenkomst tekenen met Welzijn. Inmiddels hebben 
meerdere OA’s hun handtekening gezet. Ik ben blij dat deze 
contacten tot stand zijn gekomen. 

NS-Keuzedagen blijven behouden dankzij inzet KBO-PCOB 
De treinabonnementen van NS gaan vanaf volgend jaar veranderen. Dat heeft de NS 
op dinsdag 5 november bekendgemaakt. NS wil de korting tijdens de middagspits 
schrappen. Ook de Keuze-dagen, waar veel senioren gebruik van maken, dreigden te 
verdwijnen. Maar dankzij inzet van KBO-PCOB blijven ze alsnog behouden. 
De NS neemt de maatregel om het groeiend aantal reizigers in de spits meer kans op 
een zitplaats te bieden. Bovendien vindt NS het geven van korting niet te 
rechtvaardigen voor de grootste groep reizigers in de middagspits die een dergelijke 
korting niet krijgt. Het besluit betekent onder meer dat 700 duizend mensen die nog 
steeds een NS-voordeelurenkaart (VDU) hebben vanaf 2021 hun korting van 40 
procent in de middagspits kwijtraken. Ter compensatie wordt de prijs van de VDU-kaart 
enigszins verlaagd. 

Keuze-dagen blijven. 
De maatregel heeft dus ook gevolgen voor senioren met deze 
korting. KBO-PCOB betreurt het verdwijnen van de korting, 
omdat ook tijdens de Keuze-dagen, die door veel senioren 
worden gebruikt, de korting niet meer geldig is in de middagspits. NS dreigde de 
Keuze-dagen helemaal af te schaffen. Dat is dankzij de inspanningen van KBO-PCOB 
tegengehouden. Bovendien heeft NS op ons aanraden besloten de Keuzedag het hele 
jaar geldig te maken en vervalt de verplichting om de Keuzedag iedere twee maanden 
op te maken. Daarmee wordt de wens van veel senioren ingewilligd. Daarnaast 
introduceert NS zogenoemde Flexdagen voor 65-plussers. Zonder een abonnement, 
zoals VDU, kunnen deze senioren, drie vrije reisdagen voor € 39,00 kopen. 

De consumentenorganisaties in het Landelijk Overleg Consumentenbelangen 
Openbaar Vervoer (Locov) hebben over de wijzigingen, op verzoek van NS, eerder een 
uitgebreid advies uitgebracht. De wijzigingen zijn onder andere gericht op stopzetting 
van kortingen tijdens de middagspits en overgang van abonnementen van Reizen op 
Saldo naar Reizen op Rekening. 
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Uitnodiging Buitengewone algemene Ledenvergadering 

met aansluitend nieuwjaarsbijeenkomst/fusiefeest 
Wij nodigen alle leden van Seniorenvereniging Teylingen uit voor het bijwonen van de 
buitengewone algemene ledenvergadering op vrijdagmiddag 10 januari 2020 om 
14.00 uur. 
Deze vergadering zal worden gehouden bij Hotel Van der Valk te Sassenheim. Vanaf 
13.30 uur heten wij van u van harte welkom. 
Deze extra buitengewone algemene ledenvergadering wordt gehouden voor het 
opnieuw ter stemming brengen van het fusievoorstel tussen de drie afdelingen van 
Seniorenvereniging Teylingen. In de afzonderlijke vergaderingen van de 
respectievelijke afdelingen in november 2019 kon geen stemming plaatsvinden omdat 
niet de vereiste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd was. In 
deze tweede gezamenlijke vergadering kan stemming plaatsvinden ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
Gezien het belang van het te nemen besluit voor onze vereniging vragen wij u deze 
vergadering bij te wonen.  
 
Aansluitend vindt een “feestelijke gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst“ plaats waarbij 
voor u zullen optreden “De Vergeten Zangeressen van het Vaderlandse Lied”.  
Theaterartiesten Charlotte Welling en Trio Dobbs 
brengen een muziekprogramma met ontroerende, 
confronterende en meedeinende liedjes. Zij duiken in 
het verleden en laten op hun eigen wijze een prachtig 
en soms ook confronterend tijdsbeeld van de jaren 
vijftig en zestig van de vorige eeuw zien. De middag 
wordt afgesloten met een gezellige loterij.  
 
Deelnamekosten €5,00 (incl. koffie, consumpties en vervoer). Voor het bijwonen van 
deze middag bieden wij vanaf verschillende opstapplaatsen gratis busvervoer.  
Om een en ander te organiseren adviseren wij u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
voor 20  december 2019 aan te melden.  
Zorg dat u zich op tijd aanmeldt, want vol is vol! 
Aanmelden: door het invullen van bijgevoegd aanmeldingsformulier met vermelding of 
u gebruik wilt maken van de bus en of wij rekening dienen te houden met eventuele 
allergieën en/of dieetwensen. Lever het formulier op een van de volgende adressen. 
• in Voorhout bij Hans Boere, Julianalaan 27, tel. 06-22526285, of Wim van Kampen, 

Boekhorstlaan 146, tel. 0252-214992 
• in Warmond bij Corri van Wetten, Kloosterwei 204, tel. 071-3011690  
• in Sassenheim Secretariaat, Kagerdreef 186, tel. 06 1818 4053 
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Agenda 
Gezamenlijke activiteiten Seniorenvereniging Teylingen     

December 2019 
10 Wo 10.00  Start 3-daagse kerstreis naar 

‘s-Heerenberg 
Opstapplaats : 
’t Onderdak, Sassenheim. 

16 Ma 09.30-12.00 Bestuursvergadering Zaal 10 
26 Do 09.30 2e kerstdagtocht 

 
Opstapplaatsen: 
09.30 Kerkplein, Voorhout 
09.45 Onderdak,  
                       Sassenheim 
10.00 Trefpunt, Warmond 

Januari 2020 

10 Vr 14.00-17.00 Buitengewone Algemene 
Leden Vergadering met 
aansluitend 
nieuwjaarsbijeenkomst/fusie-
feest. 

Van der Valk, 
Sassenheim. 
Zaal open 13.30 uur 

13 Ma 09.30-12.00 Bestuursvergadering Zaal 6 
17 Vr 09.45-16.00 Regionaal Klaverjassen in 

Puyckendam,  
Pilarenlaan 4.P.1 
Noordwijkerhout 

    
Agenda afdeling Sassenheim 

December 2019 

05 Do 13.30-17.00 Klaverjassen/Bridgen Zaal 5+6 

09 Ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 

09 Ma 14.30-16.30 Kaas-en wijnproeverij geannuleerd 

11 Wo 14.00 Wandelgroep “stap mee  

12 Do 13.30-17.00 Klaverjassen/Bridgen Zaal 5+6 

16 Ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

17 Di 09.30-12.00 Kerststuk maken Zaal 5+6 
Zaal open 09.00 uur 

17 Di 14.30-16.00 Leesclub Zaal 8 

19 Do 13.30-17.00 Klaverjassen/Bridgen Zaal 5+6 

19 Do 14.30-16.30 Kerstbingo met loterij Theaterzaal 

20 Vr 14.30-18.00 Kerstviering De oude Tol 
Zaal open 14.00 

23 Ma 09.30-11.30 Tekenen/ Aquarelleren Zaal 8 

Januari 2020  

02 Do 13.30-17.00 Klaverjassen/Bridgen Zaal 5+6 

06 Ma  09.30-11.30 Tekenen/Aquarelleren Zaal 6 

06 Ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

06 Ma  14.30-16.30 Bowlen De oude Tol 

07 Di  09.00 Eucharistie  

07 Di  10.00-12.00 Inloopspreekuur  
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Vervolg agenda januari 2020 . Afdeling Sassenheim 

08 Wo 10.00-11.30 Digitaal inloop Café Zaal 6 

08 Wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

09 Do 13.30-17.00 Klaverjassen/Bridgen Zaal 5+6 

13 Ma 14.30-16.30 Filmmiddag (zaal open 14.00) Theaterzaal 

16 Do 13.30-17.00 Klaverjassen/Bridgen Zaal 5+6 

20 Ma 09.30-11.30 Tekenen/Aquarelleren Zaal 6 

20 Ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

22 Wo 14.00 Wandelclub “Stap Mee “  

23 Do 13.30-17.00 Klaverjassen/Bridgen Zaal 5+6 

23 Do 14.30-16.30 Bingo Theaterzaal 

28 Di  14.30-16.00 Leesclub Zaal 6 

 

 
 
 
 
Agenda afd. Voorhout 

December 2019 

03 di 09.30 Tekenen/schilderen De Verdieping 

03 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

10 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

17 di 11.00 Kerstviering m.m.v.  
Cultuur Verheft 

De Verdieping 

18 wo 14.00 Kerststukje maken Bloemsierkunst 
Natasja 

24 di 13.00 Kerst klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

31 di 14.00 Oudejaars Klaverjassen en 
sjoelen 

De Verdieping 

Januari 2020 

07 di 09.30 Tekenen/ Schilderen De Verdieping 

07 di 14.00 Klaverjassen en Sjoelen De Verdieping 

14 di 14.00 Seniorenmiddag  
Oranje Vereniging 

De Verdieping 

21 di 09.30 Tekenen / Schilderen De Verdieping 

28 di 14.00 Klaverjassen en Sjoelen De Verdieping 
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Agenda afdeling Warmond 

December 2019 

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 

11 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

12 do 12.00 Kerstlunch 
Zaal open 11.30 

Trefpunt 

18 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

18 wo 14.30 Kerststukje maken Trefpunt 

19 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

20 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

Januari 2020 

02 do 13.30 Klaverjassen                    Trefpunt 

07 di 14.00 Soos Trefpunt 

08 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

09 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

10 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

10 Vr 14.00-17.00 Buitengewone A. L.V.   
 met aansluitend 
nieuwjaarsbijeenkomst / 
fusiefeest. 

Van der Valk, 
Sassenheim. 
Zaal open 13.30 uur 

16 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

17 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

22 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

23 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

24 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

29 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

30 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

31 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
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Informatie Activiteitenagenda afdeling Warmond 

Datum + plaats + tijd Activiteit  

Dinsdag 3 december  
Plaats: ’t Trefpunt 
Aanvang 14.00 

Soos, gezellig sjoelen of een ander spelletje doen. 
 
Inleg € 2,50 inclusief koffie/thee en koekje 

Donderdag 5 en 19  
                       december 
Plaats: ’t Trefpunt 
Zaal open: 13.00 uur 
Aanvang:   13.30 uur 

Klaverjassen. 
Inleg € 4,--. Inclusief koffie/thee met koekje.  
 
Let op. Donderdag 12 en 26 december is er geen 
klaverjassen. 

Donderdag 12 december  
Plaats: ’t Trefpunt 
 
Aanvang :  12.00 
Zaal open: 11.30 
 
 
 
 
Kosten: € 10,00 

 Kerstlunch  
donderdag 12 december a.s. organiseert de 
seniorenvereniging weer de traditionele kerstlunch voor haar 
leden. Het wordt weer een heerlijke kerstlunch, maar niet 
voordat “The Midday Singers” uit Haarlem ons met hun 
liederen in kerstsfeer hebben gebracht.  
Tijdens de lunch wordt een kerstverhaal/gedicht 
voorgedragen.  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij.  
Opgeven kan tot Zondag 8 december a.s.  
bij Corri van Wetten, Kloosterwei 204. Tel. 06 522 477 17. 

Woensdag 18 december 
Plaats: ’t Trefpunt 
 
Zaal open: 14.15 uur 
Aanvang:   14.30 uur 
 
 
Kosten: € 17,50 
Incl. koffie/thee en een 
drankje 
 

Kerststukje maken 
Ook dit jaar komt Leny Heemskerk ons weer helpen met het 
maken van een kerststukje. Wat we gaan maken is nog niet 
bekend, maar het zal zeker mooi zijn. 
Voor degene die zich al hebben aangemeld, brengt u een 
schaar en mesje mee? 
 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Opgeven kan nog tot dinsdag 
10 december a.s. bij Corri van Wetten, Kloosterwei 204. Tel. 
06 522 477 17. 

Dinsdag 7 januari 2020 
Plaats: ’t Trefpunt 
Aanvang 14.00 

Soos, gezellig sjoelen of een ander spelletje doen. 
 
Inleg € 2,50 inclusief koffie/thee en koekje 

Elke donderdagmiddag 
in januari 
Plaats: ’t Trefpunt 
Zaal open: 13.00 uur 
Aanvang:   13.30 uur 

Klaverjassen 
 
Inleg € 4,00 inclusief koffie/thee koekje 
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          KERSTGEDICHT 

 

 

 

Als er echt sprookjes zouden bestaan 

 zou ik voortaan als fee door het leven willen gaan 

 Ik zou alle mensen gelukkig maken 

 door ze met mijn toverstokje even aan te raken 

 Dan zou het overal vrede zijn 

 een wereld zonder verdriet en pijn  

We hoeven dan ook niet met Kerstmis 

 stil te staan bij oorlog en ellende tijdens de nachtmis  

Zou dat niet gemakkelijk zijn?  

Alleen maar zonneschijn?  

Zijn we voor het hele jaar klaar 

 met denken aan elkaar!  

Maar sprookjes bestaan niet  

wel eenzaamheid en verdriet,  

oorlog en weet ik het allemaal niet  

Denk dus het hele jaar en niet alleen met Kerstmis aan elkaar 
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Kerstlunch 2019     
Onze kerstlunch werd de laatste jaren muzikaal omlijst met een van 
onze Warmondse koren, deze keer hebben wij beslag weten te leggen op  
een koor uit Haarlem, “ The Midday Singers” en die zullen ons meenemen in een 
kerstsfeer met liederen die eenieder heel bekend in de oren klinken.  
Zowel Nederlandstalig maar ook de oh zo bekende buitenlandse songs. Met koor en 2 
solisten zullen zij ons allen in vervoering brengen naar dat zo mooie prachtige 
kerstfeest. 

Aansluitend wordt u getrakteerd op een 
overheerlijke lunch, verzorgd door onze 
eigen activiteiten groep, en tijdens de 
lunch kunt u na praten over het 
kerstsfeervolle concert. 

Er zijn nog een tiental plaatsen te 
verkrijgen maar u moet er dan wel snel bij 
zijn, het zou toch jammer zijn als achteraf  
hoort wat u al zo gemist heeft. 
 

Deze kersthappening wordt gehouden op donderdag 12 december a.s. 
in het Trefpunt om 12.00 uur, zaal open om 11.30 uur, kosten €10,00. 
Aanmelden kan nog tot zondag 08-12-2019, bij  
Corri van Wetten, Kloosterwei 204, telefoon 06 522 477 17 
 

************** 
Buurtkamer Warmond 
Elke dinsdagochtend in ‘t Trefpunt van 10.00 – 12.00 uur 
koffie/ thee € 0,80 
 
Sint Matthiasparochie 
Vrijdagviering 13 december 2019 om 10.00 uur. Na afloop staat de koffie klaar in de 
pastorie.  
Voor vervoersservice kunt u contact opnemen met de heer G. Kipping 071 3010864. 
 
Alzheimercafé 
Maandag 9 december 2019, Thema: Rijvaardigheid en dementie 

Plaats: Sassembourg. 
            Jan van Brabantweg 1, 
            2171HC Sassenheim 
Tijd:    19.00 – 21.30 uur 

  
 
 



 

13 
 

Jeu de Boules 
  

In Warmond is sinds vorig jaar weer een  
Jeu de Boules club actief. Met veel plezier 
wordt er iedere week op de woensdag- en 
vrijdagochtend, gespeeld op 4 banen gelegen 
bij tennisvereniging Overbos waar we een 
onderdeel van zijn.  
De tennisvereniging heeft een mooie, warme en 
gezellig ingerichte kantine waar wij ook gebruik 
van maken. 
Een paar keer per jaar spelen we een onderling 
toernooi gevolgd door een gezamenlijke lunch. 
Wilt u met leeftijdgenoten een leuke ochtend 
doorbrengen, schroom dan niet en meldt u aan 
bij jeu de boules club Overbos of kom 
vrijblijvend langs en speel een spelletje mee. 
Boules zijn aanwezig. Om 10.00 beginnen we. 
  
Jeu de Boules Overbos, Herenweg 98, 
Warmond. 
 
 
 
Notulen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering  
Seniorenvereniging Teylingen afdeling Warmond op woensdag 20 november 2019. 
 
Aanwezige bestuursleden: Dick Voerman. Chris Zwetsloot, Corri van Wetten, Evert 
Hegnauer, Hans Boere en Wim van Kampen. 
Afwezig met kennisgeving: Netty Havenaar. 

Na een welkomstwoord en opening door de voorzitter van deze vergadering Chris 
Zwetsloot geeft Chris de microfoon aan Evert die een PowerPointpresentatie geeft over 
de komende fusie die per 1 januari gestalte moet krijgen. Evert geeft hierbij een 
toelichting op het fusievoorstel en we bespreken de nieuwe statuten. Tijdens de 
presentatie kunnen de aanwezige leden vragen stellen. 

Gijs Vergeer vraagt of we na de fusie en ondanks de naamwijziging onder de landelijk 
overkoepelende organisatie blijven vallen. Het antwoord hierop is ja. We blijven 
aangesloten bij de landelijke KBO/PCOB. De afdracht per lid volgend jaar is €16,50 . 

Henny Langenberg vraagt wat in stukken van de notaris wordt bedoeld met de 
verdwijnende rechtspersoon. 
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Hiermee worden bedoeld de drie afzonderlijke verenigingen in de dorpen die ophouden 
te bestaan. 

Kees van den Aardweg vraagt of de ereleden van de verenigingen ook in de nieuwe 
vereniging erelid blijven. Dick Voerman antwoord hierop dat dit inderdaad het geval is. 

Gijs Vergeer heeft in de nieuwe statuten gelezen dat men lid van de vereniging kan 
worden vanaf de leeftijd van 50 jaar en vraagt zich af of dit in de tegenwoordige tijd nog 
wel ouderen genoemd kunnen worden en of dit niet erg jong is voor een 
seniorenvereniging. 

Het antwoord hierop is dat dit bij de huidige verenigingen ook al het geval is en dat dit 
in de nieuwe statuten van Seniorenvereniging Teylingen niet zal worden veranderd. 

Na de uitstekende presentatie van Evert neemt Dick Voerman het woord en legt aan de 
vergadering uit dat er nu nog geen definitieve besluitvorming over de fusie kan plaats 
vinden. In de statuten van Voorhout en Sassenheim staat dat tenminste 2/3 van de 
leden aanwezig moet zijn op de vergadering om een rechtsgeldig besluit te nemen. Dat 
is in deze plaatsen bij lange na niet gehaald. Weliswaar staat deze bepaling niet in de 
statuten van Warmond, maar we hebben ook de rechtsgeldige beslissingen nodig van 
Voorhout en Sassenheim. Daarom zal er in januari een nieuwe Bijzondere Algemene 
Ledenvergadering worden uitgeschreven waarbij een meerderheid van stemmen van 
50% +1 van de aanwezige leden voldoende is om tot een fusie te komen. De 
verwachting is dat dit ruimschoots zal worden gehaald want in de vergaderingen van 
Voorhout en Sassenheim was een overgrote meerderheid van de aanwezige leden 
voor de fusie. Ook hier in Warmond wordt een schriftelijke stemming gehouden om te 
peilen hoe de aanwezige leden denken over de op handen zijnde fusie. 

De uitslag is:28 stemmen voor, 6 email-stemmen voor, Er zijn geen tegenstemmen. 

Na de stemming vraagt Kees van den Aardweg, oud-voorzitter van de WBO, het woord 
en dankt het huidige bestuur voor hun inspanningen om te komen tot één 
seniorenvereniging binnen de gemeente Teylingen en zodoende ook binnen Warmond 
activiteiten voor senioren te kunnen blijven organiseren. 

De Bijzondere Algemene Ledenvergadering is op 10 januari bij van der Valk met 
aansluitend een fusie feest. 

Notulist: Wim van Kampen.        
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OUDEREN- EN BELASTING ADVISEURS 

 

Bert van den Nouwland coördinator belastingadviseurs 
                                     O+B email bvandennouwland@ziggo.nl 
  tel. 0252-864572   
Martin Bergman B email: mbergm@ziggo.nl 
  tel. 0252 214942 
Hans Boere O email: bvo@casema.nl  
  tel. 06-22526285 
Henk Brouwer O+B email: 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 
Wim van Kampen O email: wjvkampen@gmail.com 

  tel. 0252-214992 
Otto Knottnerus B email: ottoknottnerus@cs.com 
  tel. 071-3010635 
Henny Langenberg O email: ghlangenberg@ziggo.nl 
  tel. 071-3010895 
Dick Voerman O email: dickvoerman@icloud.com   
  tel. 0252-347347 
Joke Vos O email: joke.d.vos@icloud.com 

  tel. 0252-213627  
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Seniorenvereniging Teylingen,  
afdeling Warmond. 

En wordt 10 keer per jaar bij de leden bezorgd  
 
Redactie:  Activiteitencommissie. 
Drukwerk: Eigen beheer.       
Oplage:     325 stuks 
Bezorging: vrijwilligers (coördinator: Marian van Leeuwen) 
 
Redactieadres: Kloosterwei 204, 2361XP Warmond. Tel 06 52247717 
 

Activiteitencommissie Warmond 
Chris Zwetsloot 

Corri van Wetten 
Elly Wabeke 

Louise Munneke 
Chris van Veen 

 
********** 

 
LIDMAATSCHAP 
Contributie van Seniorenvereniging Teylingen, alle afdelingen  
bedraagt € 25,00 p.p. per jaar 
 
Beëindiging van het lidmaatschap 
Beëindiging van het lidmaatschap door middel van een schriftelijke opzegging bij het 
secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen.  
Opzegging dient vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar te zijn 
doorgegeven. 
Bij opzegging na 1 december bent u nog een heel jaar contributie verschuldigd.  
  
Wijziging persoonlijke gegevens 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden vragen wij de medewerking van onze 
leden. Ook voor de bezorging van onze nieuwsbrief en het blad van KBO-PCOB 
moeten veranderingen in uw gegevens bij de ledenadministratie bekend zijn. 
Schriftelijk of telefonisch kunt u deze melden bij:  

Secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, 
Kagerdreef 186, 2172HR Sassenheim 

email kboteylingen.secretariaat@gmail.com 
tel. 06 1818 4053 

   

mailto:kboteylingen.secretariaat@gmail.com

