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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 ouderenadviseur      Henny Langenberg     
 email:                                                   ghlangenberg@ziggo.nl 
Telefoon 06-15094407 
 
 
 
 
 
 

mailto:kboteylingen.secretariaat@gmail.com
mailto:warmbovaoud@live.nl
mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
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Geachte dames en heren, 
U heeft het vast al in de krant gelezen. We hebben er 
jaren naar toegewerkt om te komen tot één vereniging. 
We hebben het tien januari mogen vieren bij Hotel Van 
der Valk in Sassenheim. Ruim tweehonderd aanwezigen 
mochten hun stem uitbrengen. We zijn nu echt een 
geheel.  
Na het uitbrengen van een toast op de verkiezingsuitslag 
en het nieuwe jaar werd de middag voortgezet met een 
geslaagd optreden van de Vergeten Zangeressen van het 
Vaderlandse Lied. We kunnen terugkijken op een 
gezellige middag die werd afgesloten met een loterij. 
Uw nieuwe bestuur zal zich voornamelijk bezighouden 
met de belangenbehartiging Uitgangspunt zijn de 
speerpunten van KBO-PCOB, te weten Zorg en Wonen, 
Veiligheid, koopkracht, digitalisering en Zingeving. Onder 
zorg en wonen valt ook mobiliteit. Zo zullen we het idee 
van het CDA om te komen tot een belbus in onze 
gemeente van harte ondersteunen. Ook zal het nieuwe 
bestuur zich bezighouden met het organiseren van de 
gezamenlijke activiteiten als gezamenlijke vakantieweek, 
zomeractiviteiten etc. 
De drie activiteitencommissies zullen nu en in de 
toekomst zelfstandig blijven functioneren. Eens in de 
drie maanden komt het volledige bestuur bij elkaar, 
bestaande uit voorzitter, secretaris, penningmeester, 
vertegenwoordiger belangenbehartiging (het Dagelijks 
Bestuur) en de vertegenwoordigers van de drie 
activiteitencommissies. De namen van de leden kunt u 
vinden aan de binnenkant van de omslag. 
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We hopen u tijdens de algemene ledenvergadering in 
maart te informeren over de juridische stand van zaken. 
 
 

Tot de volgende keer, Dick Voerman 

 
 Praktijk van een Ouderenadviseur (OA) 
Er komt een verzoek van een van de leden binnen bij het 
secretariaat om hulp te verlenen bij de keuze van een 
zorgverzekering. Het echtpaar kwam er niet uit. Een 
ouderenadviseur wordt gevraagd om contact op te 
nemen met het betreffende echtpaar. Tijdens het 
gesprek wordt duidelijk dat ze bij de keuze van Zilveren 
Kruis of Zorg en Zekerheid minstens de inhoud moeten 
hebben van hun huidige verzekering. Al pratende, ook 
met de verzekeraar komt het echtpaar tot een keuze en 
legt deze meteen vast. Maar daar blijft het niet bij. Het 
echtpaar en de OA praten ook nog over het 
levenstestament en het testament. Het echtpaar is 
mantelzorger voor iemand. Ze besluiten contact op te 
nemen met de notaris. 
Het echtpaar en de OA gingen met een goed gevoel uit 
elkaar. 
Naam van de ouderenadviseur is bekend bij het 
secretariaat. 
 

 Belastingaangifte over het 
jaar 2019 
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Het is weer de tijd voor de aangifte van de 
inkomstenbelasting over het jaar 2019.  
Seniorenvereniging Teylingen heeft vrijwilligers opgeleid 
die senioren kunnen helpen bij het doen van de 
belastingaangifte. U blijft daarbij zelf verantwoordelijk 
voor de aangifte. 
Deze belastingservice is voor alle leden van de 
Seniorenvereniging Teylingen.  
De inkomensgrens is voor alleenstaande € 35.000 en 
voor gehuwden € 50.000 per jaar. 
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid. 
Hierbij kunnen de gemaakte kosten zoals kopieer- en 
printkosten in rekening worden gebracht. Hiervoor 
wordt minimaal € 12,00 per huishouding gerekend. 
Veel mensen vinden dat een lastig karwei en met de vele 
wijzigingen in het belastingstelsel is dat ook niet 
makkelijk.  
Met de invulling van de aangifte wordt het belastbaar 
inkomen vastgesteld en kan een juiste vaststelling van de 
huur- en zorg-toeslag worden gemaakt. 
 

Wilt u geholpen worden? 
 

Neem dan rechtstreeks contact op met de vrijwilliger die 
vorig jaar bij u is geweest of bel met onze coördinator 
belastinginvullers, Bert van den Nouwland,  
tel. 0252-864572 en u wordt teruggebeld door een van 
de acht vrijwilligers voor het maken van een afspraak. 

 Personenvervoer gemeente Teylingen 
In het kader van de belangenbehartiging van 
Seniorenvereniging Teylingen doen wij al geruime tijd 
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pogingen om een goede vervoers-regeling voor onze 
leden tot stand te brengen bij de Gemeente 
Teylingen. De eerste gesprekken hierover hebben wij 
gevoerd met de CDA-fractie van uw gemeente.  
In Teylingen is de Regiotaxi en Automaatje al hiervoor 
inzetbaar. Echter men moet hiervoor altijd afspraken 
maken hetgeen bij een aantal mensen een belemmering 
is omdat men dit tijdig moet aangeven. De ervaring van 
onze leden over “afspraken maken” over tijd roept veel 
ongenoegen op. 
Onze beïnvloeding van de politieke partijen binnen onze 
gemeente hiertoe begint vruchten af te werpen. 
Volgende week staat op de agenda van de vergadering 
van de gemeenteraad Teylingen het opzetten van een 
buurtbuslijn. Wat ons betreft is het de bedoeling dat er 
een buurtbuslijn op vaste tijden en vaste halteplaatsen 
gaat rijden met de inzet van een paar vrijwillige 
chauffeurs. Om op dit punt invloed te hebben zouden wij 
het bijzonder op prijs stellen als u de petitie wilt invullen.  
De leden waarvan een emailadres bij ons in het 
ledenbestand bekend is hebben velen al de petitie 
ingevuld.  
Indien u ook de petitie wilt invullen (of laten invullen 
door familie of vrienden) ga naar website  
https://petities.nl/petitions/help-teylingen-aan-een-bel 
buurtbus?locale=nl en klik met de muis dan verschijnt 
direct de betreffende petitie. 
 

Wij danken u voor uw medewerking 
 

https://petities.nl/petitions/help-teylingen-aan-een-bel%20buurtbus?locale=nl
https://petities.nl/petitions/help-teylingen-aan-een-bel%20buurtbus?locale=nl
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  Het is nog niet te laat!! 
Ja, je kunt je nog steeds inschrijven voor deelname aan 
de tablet lessen voor iPad en andere apparaten. Tijdens 
deze lessen kun je meer ervaring op doen in het 
bedienen van je apparaat.  
Was het gebruik van bepaalde app’s een beetje 
weggezakt of nog niet geheel duidelijk. Kom dan langs in 
het digitale café van de Seniorenvereniging Teylingen. In 
een rustig tempo lopen we het gebruik van de 
verschillende app’s nog eens door.  Schrijf je nu in, het 
kan nog.  
 
Haal meer uit je tablet   
Wil je meer halen uit het gebruik van de iPad, je bent van 
harte welkom.  
Maar ook mensen die geen iPad van Apple hebben gaan 
we helpen.  
Heb je een tablet van b.v. het merk Samsung, HTC, 
Nexes, Sony,  Asus of Lenovo,  of een ander merk met 
een Android besturingssysteem, dan ben je bij ons ook 
welkom. We  gaan in op: foto’s maken en bewerken, 
beeldbellen met o.a. Facetime / Skype.  
We gaan meer vertellen en laten zien van Facebook en  
Instagram.  Ook komen spelletjes en amusement  o.a. 
puzzelen voorbij , evenals het kijken en luisteren van  
nieuws , tv-uitzendingen en muziek. 
Wanneer 
 

 iPad Andere tablets 
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Onderwerp Dinsdag 
middag  
14:30 – 16:00 

Woensdag 
ochtend 
10:00 – 11:30 

Foto’s maken en 
bewerken 

4 februari 2020 5  februari 2020 

Beeldbellen, Skype 3 maart  4 maart 

Sociale Media, o.a. 
Facebook 

14 april 8 april 

Spelletjes, 
Amusement 

12 mei 13 mei 

Nieuws, TV en Muziek 9 juni 10 juni 

Neem je tablet of iPad mee en leer samen met de 
anderen meer over de bediening van het apparaat en 
app’s die erop staan of erop gezet kunnen worden.  
 
Aanmelden lessen 
Om deel  te kunnen nemen moet u zich – vooraf – 
telefonisch aanmelden. De deelname is € 5,-- per keer 
dat men deelneemt, koffie/thee gratis.  Maximaal 12 
deelnemers per keer. 
De lessen worden gegeven in:  Het Onderdak, J.P. 
Gouverneurlaan 40, Sassenheim, zaal 6. 
 
Geef bij het aanmelden duidelijk aan welk apparaat je 
hebt. 
Aanmelden bij: Secretariaat van Seniorenvereniging 
Teylingen, per email 
kboteylingen.secretariaat@gmail.com of telnr. 06  1818 
4053 (tussen 11:00 en 13:00).  
Na bevestiging van uw aanmelding kunt u het 
verschuldigde bedrag overmaken op onze rekening: 

mailto:kboteylingen.secretariaat@gmail.com
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NL61RABO0357208714 t.n.v. KBO Sassenheim met 
vermelding iPad/Tablet. 
 

   
 
 
 

 Seniorenvereniging Teylingen 

 
Februari 2020 
10 ma 19.00-21.30 Alzheimer Café Teylingen-

Noordwijkerhout: Veranderd 
gedrag bij dementie 

Sassembourgh, 
Sassenheim 

Maart 2020 
09 ma 19.00-21.30 Alzheimer Café Teylingen-

Noordwijkerhout: Veiligheid 
in en om het huis  

Munnekeweij, 
Via Antiqua 25, 
Noordwijker-
hout 

 
 
 

Agenda Sassenheim 
 

Februari 2020 
03 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 

03 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

03 ma 14.30-16.30 Bowlen De Oude Tol 

04 di 09.00 Eucharistieviering  

04 di 14.30-16.00 iPad: foto’s maken/bewerken Zaal 6 

05 wo 10.00-11.30 Tablet: foto’s maken/  Zaal 6 
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bewerken 

05 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

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

10 ma 14.30-16.30 Filmmiddag Zaal 5+6 

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

17 ma 09.30-12.00 Bestuursvergadering Zaal 10 

17 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 

17 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

18 di 14.30-16.30 Bloemschikken Zaal 5+6 

19 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

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

20 do 14.30-16.30 Bingo Theaterzaal 
 

25 di 14.00 Carnaval: seniorenmiddag 
met de Saksen 

Theaterzaal 

25 di 14.30-16.00 Leesclub Zaal 6 

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

Maart 2020 
02 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 

02 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

02 ma 14.30-16.30 Bowlen De Oude Tol 

03 di 09.00 Eucharistieviering  

03 wo  KBO-PCOB nr.3 + Nieuwsbrief  

 Agenda Voorhout 
 

Februari 2020 
di 04 9.30 uur Schilder en tekenclub De Verdieping 

di 04 14.00 
uur 

Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

di 11 14.00 
uur 

Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 



Nieuwsbrief Seniorenvereniging Teylingen 
 afdeling Voorhout 

 

11 
 

di 18 9.30 uur Schilder en tekenclub De Verdieping 

di 18 14.00 
uur 

Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

m
a 

24 13.30 
uur 

Klaverjassen met de 
Bokken 

De Verdieping 

di 25 11.00 
uur 

Sjoelen met de Bokken 
Zie Bokkenboekje 

Hotel Café  
Restaurant 
Boerhaave 

di 25 13.30 
uur 

Seniorenmiddag met de 
Bokken 

Hotel Café 
Restaurant 
Boerhaave 

Maart 2020 
di 03 9.30 uur Schilder en tekenclub De Verdieping 

di 03 14.00 
uur 

Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda Warmond 
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Februari 2020 
04 di 14.00 Soos Trefpunt 

05 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

06 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

07 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

11 di 14.00 Diapresentatie Bos van 
Leemans 

Trefpunt 

12 wo 10.00  Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

13 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

14 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

19 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

20 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

21 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

26 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

27 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

28 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

Maart 2020 

03 di 14.00 Soos Trefpunt 

10 di 14.00 nog niet bekend Trefpunt 

 
 
 
 
 
 

Ook senior is aan zet bij invulling 
derde levensfase 

De Raad Volksgezondheid & Samenleving 
publiceerde 8 januari haar advies over de 

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2020/01/RVSadviesDederdelevensfase-hetgeschenkvandeeeuw.pdf
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derde levensfase. In het advies gaat de Raad in op de 
periode na het werkende leven. Deze fase wordt ook wel 
de derde levensfase genoemd. Omdat we steeds ouder 
worden is deze periode langer geworden en hebben we 
een levensfase cadeau gekregen. 
Veel mensen hebben de wens om deze periode naar 
eigen voorkeur in te vullen. Zij kunnen en willen graag 
nog van alles doen. En dat kan van grote meerwaarde 
zijn voor de maatschappij. In haar advies stelt de Raad 
echter dat deze groep mensen hiervoor te weinig ruimte 
krijgt. Van de kracht van dit ‘zilveren kapitaal’ wordt te 
weinig gebruik gemaakt. Verschillende partijen zijn 
volgens de Raad aan zet om belemmeringen te 
verminderen, zoals gemeenten en bedrijven. 
Overweeg vrijwilligerswerk 
Wij herkennen zich in het advies en erkent de kracht van 
deze groep senioren. Elke dag zetten duizenden van 
onze vrijwilligers zich in voor een ander. Hun kennis en 
ervaring is van grote waarde en onmisbaar. En zij krijgen 
er ook veel voor terug. Van onze vrijwilligers horen we 
vaak dat zij het erg zinvol vinden om vrijwilliger te zijn en 
zo een rol van betekenis kunnen spelen. Op 
verschillende manieren bijv. als ouderenadviseur. Er zijn 
heel veel mogelijkheden om deze derde levensfase op 
een manier die bij je past in te vullen. Ik wil de jonge 
senioren dan ook vooral oproepen om vrijwilligerswerk 
te overwegen. Bij Seniorenvereniging Teylingen zijn ze 
zeker welkom!” 
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Ook vrijwilliger worden? Neem contact op met het 
secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, tel. 02 
1818 4053. 
 
 
 

 

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 

https://www.kbo-pcob.nl/contact/
mailto:info.seveteylingen@gmail.com
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Lady’s Day bij Van der Klooster Mode, Boskoop 

Op maandag 23 maart 2020 
gaan we weer voor een leuke 
Lady’s Day met modeshow 
naar Boskoop. Na ontvangst 
met koffie of thee met gebak 
kunt u gaan genieten van een 
uitgebreide modeshow met eigentijdse mode en 
accessoires die door meer-dere mannequins en een 
ladyspeaker wordt gepresenteerd. De modeshow is niet 
statig maar gezellig en interactief. Hierna krijgt u een 
lunch aangeboden en na de lunch wordt de groep in 
tweeën gesplitst waarbij de ene helft naar een gezellige 
bingo gaat en de andere helft van de groep gaat 
rondkijken in de winkel. Uiteraard kan er ook kleding 
worden gepast en aangeschaft. De dames van het 
Modehuis leveren u vrijblijvend deskundig advies. Na 
ongeveer een uur wisselen de groepen. En voordat u 
weer naar huis gaat, wordt de dag feestelijk afgesloten 
met een advocaatje met slagroom.  
 

Definitieve opstapplaatsen 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. 
 

Prijs dagtocht € 18,00  leden (incl. verzekering), €30,00 
niet leden.  
 
Aanmelden: tot 1 maart 2020 bij secretariaat 
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Seniorenvereniging Teylingen, per email: 
kboteylingen.secretariaat@gmail.com of per tel. 06 1818 
4053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur). 
Betaling na inschrijving op rekeningnr. 

NL79RABO0315157356 ten name van KBO Teylingen 

onder vermelding van “Modeshow” Na overmaking van 
de reissom is uw inschrijving pas definitief. 
 
 

 
 
 
 Herinnering contributiebetaling 2020 

Veel leden hebben de contributie over 2020 tijdig 
overgemaakt.  Waarvoor onze dank! Leden die nog niet 
betaald hebben herinneren wij eraan om de contributie 
over te maken. De contributie voor 2020 is gelijk aan die 
van 2018 en 2019. De contributie blijft dus ongewijzigd 
op € 25 per persoon per jaar. 
Het bankrekeningnummer van Seniorenvereniging 
Teylingen, afd. Sassenheim is : NL62 RABO 
035.72.08.714.  

Alvast bedankt voor het overmaken.   
 
 

 
 
 

  Bert  van den   Nouwland     O+B      email bvandennouwland@ziggo.nl 

mailto:info.seveteylingen@gmail.com
mailto:bvandennouwland@ziggo.nl
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                                      tel. 0252-864572 
                                                               coördinator     belastinginvullers 
  

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

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

Evert Hegnauer                   B 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 
 

  tel. 071-3010895 
Dick Voerman                        O  dickvoerman@icloud.com 

  tel. 0252-347347 
 

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

 

Van de Activiteiten Commissie 

mailto:mbergm@ziggo.nl
mailto:henkbrouwer_53@hotmail.com
mailto:h.cloosterman@planet.nl
mailto:hansentheavd@casema.nl
mailto:emdehaas@ziggo.nl
mailto:everthegnauerkbo@gmail.com
mailto:ottoknottnerus@cs.com
mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
mailto:dickvoerman@icloud.com
mailto:joke.d.vos@icloud.com
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Als u dit leest is de eerste maand van het nieuwe 
jaar 2020 al weer bijna om. 
Toch kijken we nog even terug naar enkele mede 
door ons georganiseerde middagen. 
De kerstviering was heel erg geslaagd, de 
ledenvergadering en het fusiefeest bij van der Valk 
met hapjes en drankjes en live muziek was een fijne 
middag, de middag met de Oranje Vereniging was 
vanouds leuk en goed verzorgd  en kaarten en 
sjoelen met oliebollen van Lenie op 
oudejaarsmiddag werd door menig klaverjasser en 
sjoeler zeer gewaardeerd. 
Nu gaan we ook weer vooruit kijken naar de 
volgende maanden. Februari de carnavalsmaand 
met de bokken. 
Lees hun Bokken blad of onze agenda. Er wordt 
heel wat georganiseerd, ook voor ons ouderen. 
In de maand maart willen we, met van Kesteren, 
een grootse bingo met stamppot organiseren. 
In de pauze gaan we de foto’s van het afgelopen 
jaar bekijken, de datum 24 maart, zet hem in uw 
agenda.     
In de volgende maandbrief komen we daar op terug. 
Zo zijn we verder bezig met een dagje uit in juni en 
de vakantie week in Millingen. (zie elders in de 
maandbrief). 
De dinsdagmiddagen zijn verder voor het 
klaverjassen en sjoelen in De Verdieping. 
Houdt u van één van deze spelletjes? Kom gerust 
eens langs, we beginnen om 14.00  uur, de zaal 
gaat om 13.30 uur open. 

Kerstviering 2019 
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De Senioren Vereniging afd. Voorhout kijkt met een 
goed gevoel terug op de Kerstviering. 
Om Cultuur Verheft uit te nodigen was wel heel erg 
geslaagd. 
Onder  leiding van Chris Tetteroo, en de andere 
leden van Cultuur Verheft hadden wij een geweldige 
dag. 
Zij hielden ons bezig met liedjes, met spelletjes die 
opgelost moesten worden en een kerststukje 
maken. 
Ook tijdens de lunch stonden de leden van de 
toneel vereniging klaar om ons te bedienen. 
Cultuur Verheft heel hartelijk dank voor de tijd, de 
voorbereidingen en de uitvoering. 
Daarnaast willen wij nog enkele bedrijven bedanken 
die onze Senioren Vereniging gesteund hebben. 
Bakkerij Ammerlaan voor iets lekkers bij de koffie, 
Catering van Vliet voor de lunch en de Firma 
H. v.d. Slot en zonen voor de mooie hyacinten. 
Daarnaast gaat ook veel dank naar u zelf, want met 
onze leden die komen, is er een kerstviering! 
Wij van de Senioren Vereniging en de Activiteiten 
Commissie kijken trots terug op deze Kerstviering 
2019. 
En  zo sloot Cultuur Verheft de dag af met het lied 
“Een heel gelukkig Kerstfeest”.  
Wij willen dit afsluiten met een stukje van het refrein 
waarom we dit kerstfeest vieren. 
“Voor jou, Voor mij, Voor allemaal” 
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Bonnenactie van Kesteren. 
 
Door de bonnen in  te leveren van Groenten en 
fruithandel van Kesteren heeft U er voor gezorgd 
dat er een bedrag besteed was van € 1630,24.  Wij 
krijgen daarvan een klein bedrag voor in onze kas 
en zijn daar heel blij mee. Fijn dat van Kesteren dit 
wil doen. 
Wij hopen dat U ermee doorgaat, dus vaak naar van 
Kesteren en bonnetjes inleveren. 
Iedereen hartelijk bedankt daarvoor. 
Groetjes Trees 
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Vakantie week Millingen 
 
Wij komen toch nog even terug op de vakantie week 
van 15 t/m. 22 augustus naar Hotel Millingen. 
Na dat we een optie hadden, is het nu zeker dat wij 
dit jaar een vakantie week in Millingen organiseren. 
Op dit moment willen er al 28 leden mee, maar er is 
zeker nog plaats voor meer leden. 
Een kort overzicht hoe het programma er uit ziet. 
Zaterdag wordt u opgehaald met een touringcar die 
u naar het Hotel Millingen brengt. 
De dagen daarna beginnen met een ontbijt. Na de 
lunch staat de bus klaar voor de excursies. 
Enkele excursies zijn: De Breierij, rondrit zonnetrein 
in recreatie Ooijpolder, een rondvaart, 
Betuwe tocht en nog enkelen excursies. Tijdens de 
excursies wordt de inwendige mens niet vergeten. 
De avonden worden georganiseerd door het Hotel 
met spelletjes of muziek. 
De zaterdag daarna, na het ontbijt gaan we weer 
huiswaarts. 
Dit alles is inbegrepen bij de prijs. 
De prijs voor een 2 persoonskamer is 595 euro p.p. 
Voor een 1 persoonskamer is 665 euro p.p. 
Ook zorgen wij, als u dat nodig heeft, voor maatzorg 
in het Hotel. 
Heeft u belangstelling of vragen, bel ons gerust, wij 
staan open voor elke vraag. 
Reageer vóór 1 maart. 
 
Degene die zich al aangemeld hebben, hoeven dit 
niet opnieuw te doen. 
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De eerste aanbetaling van € 150,== moet wel 
gebeuren vóór 25 maart. 
Het banknummer staat op het nieuwe 
inschrijfformulier in deze nieuwsbrief. 
 
Trees v.d. Berg, Herenstraat 95, tel: 0252-214570 
Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, tel: 0252-214972
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Wij van de Activiteiten Commissie zijn 
nog altijd op zoek naar iemand die ons 
team wil versterken. 
Liefst een dame  die goed is in 
organiseren en wil mee werken in onze 
groep. 
Heeft u interesse of wilt u eerst wat meer 
weten, belt u gerust een van de leden van 
de activiteitencommissie. 
   
 
Op de website www.kboteylingen.nl kunt U elke 
maand weer nieuws lezen van en over de landelijke 
en provinciale KBO/PCOB en de belangrijke zaken 
waarvoor zij strijden bij de politici in Den Haag en bij 
belangrijke organisaties in ons land. 
Belangenbehartiging is zeer belangrijk voor de 
senioren in onze samenleving. De groep senioren in 
ons land wordt steeds groter en naar mate de 
leeftijd vordert nemen de problemen toe. Een goede 
belangenbehartiging is daarom erg belangrijk. Steun 
daarom onze vereniging en maak ook mensen uit 
uw omgeving lid. Hoe meer leden des te beter klinkt 
onze stem door in Den Haag 
 
 
 
 

http://www.kboteylingen.nl/
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Het kerststuk maken op 18 december bij Natasja 
 
Woensdag 18 december hebben wij weer een 
kerststuk gemaakt bij Natasja. 
Met 22 personen was de groep vol. 
Het kerststuk had de vorm van een boot. Iedereen 
was zeer tevreden met het resultaat. 
Een leuke gezellige middag met koffie en cake van 
Mevr. Zwetsloot. 
Wij hopen dat we met Pasen weer een mooi stuk 
kunnen maken en dat U zich weer aanmeld.   
Natasja bedankt voor de fijne middag. 
 
Groetjes Trees activiteitencommissie. 
 

 
 

 
 
 

Leden activiteitencommissie Voorhout 
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Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG 
Voorhout, tel: 0252-214570 
Dhr. Cees Floor, Rembrandtlaan 61, 2215 CJ  
Voorhout, tel: 0252-214827 
Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP 
Voorhout, tel: 0252-214972 
Dhr. Hans Boere, Julianalaan 27, 2215 HA Voorhout 
Tel: 0252-213715 
Dhr. Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 
2215 BK Voorhout, tel: 0252-214992 
 
 
Bankrelatie: NL 65 RABO 0366063499 
Ten name van:  KBO Teylingen afd. Voorhout 
 

Drukwerk: Rein van den Berg        
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Aanmeldingsformulier   
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****Vakantie naar Motel Millingen**** 
Zaterdag 15 augustus t/m 22 augustus 2020 

 
1. dhr./mw.......................................................... 
Geboortedatum........................................ 
 
 Adres................................................................  Tel. 
nr....................................................... 
 
Woonplaats......................................................  
Postcode.................................................. 
 
E-mail 
adres…………………………………………………………
…………………………… 
 
Eventueel 
dieet...................................................................................
................................ 
 
 Neemt mee: 
 O rollator         O opvouwbare rolstoel           
 In bijzondere gevallen waarschuwen: 
 Naam:................................................................ Tel. 
nr...................................................... 
 
Wil de kamer  delen 
met:....................................................................................
................. 
 
2. dhr./mw........................................................... 
Geboortedatum........................................ 
 
Adres.................................................................. 
Tel.nr......................................................... 
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Woonplaats........................................................ 
Postcode................................................... 
 
E-mail 
adres…………………………………………………………
……………………………… 
 
Eventueel 
dieet...................................................................................
.................................. 
 
Neemt mee: 
O rollator           O opvouwbare rolstoel 
In bijzondere gevallen waarschuwen: 
 
Naam:............................................................... 
Tel.nr........................................................... 
 
Wenst:  O    2 persoonskamer € 595,-- per persoon/ per 
week. 
   
             O    1-persoonskamer € 595,-- Toeslag € 70,--/ 
per week. Totaal € 665,--    
 

U dient zelf voor een reis- en 
annuleringsverzekering te zorgen. 
 
Een eerste aanbetaling van € 150,00 dient u voor 25 maart over 

te maken op rekening nr. NL38 ABNA 0836 0797 36 ten name 

van Katholieke bond van ouderen ZH Afd. Voorhout onder 

vermelding van VAKANTIE KBO. 


