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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 belangenbehartiging en Adviesraad Sociaal 
Domein  
Teylingen :  
vacature 
 
Bestuurslid Voorhout:   
Wim van Kampen, tel. 0252-214992 
Email: webmaster@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Sassenheim:  
Hans Wilson, tel.: 0252-348458 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Coördinator ouderenadviseurs: 
Henny Langenberg, tel.: 06-15094407 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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AFTREDEN VOORZITTER 
 
In 2013 gaf de algemene ledenvergadering van Sassenheim aan 
mij voor de eerste keer het vertrouwen uw voorzitter te zijn. Deze 
benoeming heb ik met enthousiasme aanvaard, omdat ik in deze 
functie veel zou kunnen betekenen voor de leden. Bij het aangaan 
van de samenwerkingsovereenkomst in 2015 en in 2020 gaven de 
leden van de algemene ledenvergadering van Seniorenvereniging 
Teylingen mij andermaal het vertrouwen. Ik heb deze functie naar 
beste weten en kunnen ingevuld. 
Echter in de afgelopen tijd bleek dat er  binnen het bestuur 
onvoldoende draagvlak voor mij was als voorzitter om tot een 
vruchtbare samenwerking te komen tussen de drie afdelingen 
Sassenheim, Voorhout en Warmond. Er hebben diverse 
discussies plaatsgevonden om tot een verbetering te komen. 
Helaas is dit niet gelukt. Zonder daarover verder in bijzonderheden 
te treden, moet ik u tot mijn grote teleurstelling bekennen dat het 
daardoor niet langer mogelijk was zinvol te blijven functioneren als 
voorzitter van de vereniging. Het zou noch voor de vereniging noch 
voor mij persoonlijk goed zijn nog langer in het ontstane 
spanningsveld te blijven acteren. Daarom heb ik de conclusie 
getrokken en heb met directe ingang mijn bestuursfunctie als 
voorzitter en als vertegenwoordiger in de belangenbehartiging 
voor Seniorenvereniging Teylingen neergelegd. 
Ik wens de overblijvende bestuursleden toe dat deze vereniging 
een geweldige tijd tegemoet gaat. 
Op deze plaats wil ik de leden van Voorhout en Warmond danken 
voor het in mij gestelde vertrouwen. 
Tot slot, ik blijf me inzetten voor mijn activiteiten binnen de afdeling 
Sassenheim. Het zal plezierig zijn velen van u bij die 
gelegenheden weer te ontmoeten. 
Dick Voerman 

********* 
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VERTREK MEDEWERKER BELANGENBEHARTIGING 
Ruim een maand geleden heeft Jan van Bakel te kennen gegeven 
zijn bestuursfunctie belangenbehartiging op te zeggen. Jan heeft 
veel werk verricht bij het organiseren van het Meedenkersnetwerk. 
Als Bestuurslid belangenbehartiging had hij zitting in Adviesraad 
Sociaal Domein Teylingen. 
 
 
VOOR IEDEREEN EEN VEILIG THUIS!  
Hieronder leest u een ervaringsverhaal van een mevrouw die te 
maken heeft met een vorm van huiselijk geweld.  
 
De Afwas  
Voorzichtig stapt ze uit de auto en het lijkt wel of haar benen van 
rubber zijn. ”Schiet nou op, mens. Ik wil koffie!” roept hij terwijl hij 
de voordeur openmaakt. Het regent en terwijl ze wankelend naar 
het huis loopt, denkt ze aan de afgelopen anderhalve week in het 
ziekenhuis. Ze had een nieuwe hartklep gekregen en het was best 
een zware operatie geweest. Maar de anderhalve week na de 
operatie leek wel een vakantie. Iedereen in het ziekenhuis was zo 
lief en bezorgd voor haar geweest.  
Niemand die haar commandeerde of controleerde. Het enige 
minpunt op de dag was het bezoekuur geweest. Hoe hij daar met 
zijn verbeten gezicht zat. En aan het zeuren was dat hij nog amper 
schone onderbroeken had. En dat terwijl ze alles schoon voor hem 
in de kast had gelegd. Ook had ze nog voor iedere avond 
maaltijden gekookt. Hij hoefde deze alleen maar te ontdooien en 
in de magnetron te zetten.  
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Als ze over de drempel het huis binnenstapt ruikt het vreemd. Hij 
hangt inmiddels zijn natte jas op aan de kapstok en zegt: “Zet 
koffie! Ik heb het nu lang genoeg zelf moeten doen.” Ze hangt ook 
haar jas op en loopt richting de keuken. De lucht wordt sterker. Als 
ze de keuken binnenloopt roept hij achter haar: “Verrassing!”. Op 
het aanrecht, in de spoelbak, zelfs op het fornuis staat vuile vaat.  
Het hele servies, alle pannen, alle glazen en kopjes staan smerig 
in de keuken op haar terugkomst te wachten. Ze kijkt hem aan en 
ziet de rimpels op zijn verbeten kop. “Tja”, zegt hij met een 
schamper lachje, “ieder z’n taak. Je denkt toch niet dat ik ook nog 
eens de afwas heb gedaan?! En laten we eerlijk zijn, je hebt 
genoeg kunnen uitrusten, dus voila! Maar zet je eerst even koffie?”  
Pas als de buurvrouw via de achterdeur binnenkomt om haar een 
welkom thuis te wensen en zij de schrik en afschuw op haar 
gezicht ziet, beseft ze hoe erg het is wat hij heeft gedaan en 
beginnen de tranen te komen. “Kom”, zegt de buurvrouw terwijl ze 
haar hand op haar schouder legt, “ik help je wel.” Vanuit de 
woonkamer wordt nog een keer hard “KOFFIE!!!” geroepen.  
 
Ze zijn al 50 jaar getrouwd en iedere dag van de afgelopen 50 jaar 
terroriseert hij haar. Net als haar vader haar moeder terroriseerde. 
Dit is haar “normaal”.  
71 Jaar oud is ze nu en ze weet niet beter. Haar moeder zei haar 
lang geleden, toen ze een paar dingen had verteld die waren 
voorgevallen, dat ze het moest accepteren en blij moest zijn met 
deze man. Hij heeft een goede baan en is niet eens lelijk. En ieder 
huisje draagt nu eenmaal zijn kruisje.  
 
Huiselijk geweld kent vele vormen. En vaak vormen waarbij 
“geweld” niet eens toegepast wordt. In dit geval wordt er niet 
geslagen, niet geschreeuwd en niet uitgescholden. Maar de 
dagelijkse vernedering die deze vrouw moet ondergaan is enorm. 
De meeste mensen die te maken hebben met huiselijk geweld 
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“dragen” het geweld stilzwijgend omdat de schaamte en angst voor 
eventuele gevolgen te groot is.  
Alliantie Bollenstreek creëert bewustwording over huiselijk geweld 
bij de mensen zelf en stimuleert hiermee de mogelijkheid om het 
heft in eigen handen te nemen. Ze geven op verschillende 
manieren voorlichting en gebruiken hiervoor onder andere 
ervaringsverhalen.  
Als u zich als oudere persoon thuis mis (be)handeld voelt of wilt 
praten naar aanleiding van dit verhaal, kunt u bellen naar het gratis 
nummer 1712. Dit is de hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermis-
handeling. Ook uw familieleden of vrienden kunnen de hulplijn 
bellen. 
 
 
MELDING OPENBARE RUIMTE 

Paaltje dat scheef staat? Kuil in de weg? Hinder van omhoog 
geduwde boomwortels? Kapotte lantaarnpaal of vuildump? Meld 
het op Fixi.nl  Nog sneller en eenvoudig een melding maken? 
Gebruik dan de gratis FIXI app (iOS of Android).  
Als u zelf een melding maakt in Fixi, dan wordt u op de hoogte 
gehouden van het verloop van uw melding. Ook kan de gemeente 
contact met u opnemen bij vragen. Bij een anonieme melding 
ontvangt u geen terugkoppeling van uw melding. 
Gevaarlijke situatie of spoedeisende zaak 

Is er een situatie die direct gevaar oplevert voor de omgeving? 
Meld dit dan altijd telefonisch via 14 0252. Dan kan de gemeente 
zo snel mogelijk actie ondernemen.  
Buiten openingstijden kunt u de politie bellen op 0900-8844. De 
politie neemt dan contact met de gemeente op.  

https://www.fixi.nl/
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NEPMAIL OVER 
OPENSTAANDE REKENING 
VATTENFALL 
Internetcriminelen hebben het 
energiebedrijf Vattenfall 
uitgekozen als zogenaamde afzender 
van nieuwe phishingsmails. Pas op voor nepmails over 
een openstaande energierekening. 
In veel mailboxen zit deze week een nepmail die afkomstig lijkt 
van het energiebedrijf Vattenfall. Hierin staat dat er nog een 
rekening bij het bedrijf openstaat. De mail zou de tweede en 
tevens laatste betaalherinnering zijn. 
 
Betaalmanieren 
In de e-mail staan twee betaalmanieren genoemd. Beide met 
een link erin. Ook geven de oplichters in de e-mail de 
mogelijkheid om de gegevens in te zien via Mijn Vattenfall. Al 
deze links leiden naar een nepwebsite. Klik niet op de links en 
gooi de e-mail weg. 
SeniorWeb Phishingchecker 
Het is soms lastig te zien of een e-mail nep is of dat het 
daadwerkelijk gaat om bijvoorbeeld een betaalherinnering. 
Leden van SeniorWeb kunnen dit soort berichten mailen naar 
de Phishingchecker (https://www.seniorweb.nl/phishing).U 
hoort uiterlijk de volgende werkdag of het een nepmail is of niet. 
Van Seniorweb 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.seniorweb.nl/phishing
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LADIES DAY MET MODESHOW OP 23 AUGUSTUS 2021 
Nu bijna alle coronamaatregelen 
geschrapt zijn mogen wij steeds 
meer!! Wel op gepaste afstand en 
soms zijn mondkapjes verplicht. 
Ook Oskam zet de bussen weer in 
voor de  dagreizen! 
Na alle deelnemers bij de 
verschillende opstapplaatsen opgehaald te hebben gaan we op 
weg naar de mode-presentatie. De ontvangst (rond 10.00 uur) is 
met koffie met gebak waarna de modeshow volgt.  Om 12.00 uur 
wordt u een eenvoudige lunch aangeboden. Daarna kan de helft 
van de groep een kijkje nemen in de winkel en voor de andere helft 
van de groep wordt een Bingo georganiseerd. Als u wat leuks ziet 
in de winkel, kunt u ook gaan passen. Klantvriendelijke 
verkoopsters geven u advies over kleuren en pasvorm. De 
collectie is vlot en varieert van maat 36 tot en met maat 54. Er zijn 
bekende merken, maar er wordt ook een eigen merk aangeboden. 
Na 1-1,5 uur wisselt u van groep (winkel of Bingo). De middag 
wordt afgesloten met een advocaatje met slagroom. 
Vertrektijden  
om    08.30 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 
rond 08.45 uur van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, in 
Sassenheim en rond 09.00 uur bij het Trefpunt, Herenweg 80 in 
Warmond. 
 
Prijs dagtocht: € 18,00 voor kbo-leden, €25,00 voor niet leden. 
Dit is incl. reisverzekering en  fooi chauffeur. 
 
Aanmelden: tot 8 augustus 2021 bij het secretariaat 
Seniorenvereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR 
Sassenheim., per email:  
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of per telefoon 
06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur). 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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De betaling dient binnen één week na inschrijving te zijn 
overgeboekt op rekeningnummer NL06RABO0354591983 ten 
name van Seniorenvereniging Teylingen onder vermelding van 
“Modeshow”. Na overmaking van de reissom is uw inschrijving 
pas definitief. Aanmelding worden behandeld in volgorde van 
aanmelding en betaling. 
 
 
 
VERSOEPELINGEN IN DE REGIOTAXI 
Door het RIVM zijn deze week de eerste versoepelingen 
aangekondigd. 
Dit houdt in de Regiotaxi het volgende in:  

 In de taxi mogen twee mensen naast elkaar zitten, als er 
één lege plek tussen hen in is. 
Dit geldt zowel voor personenauto's als in de grotere 
bussen. 

 U kunt hierbij ook weer achter een andere passagier 
plaatsnemen. 

 De plaats naast de chauffeur mag nog niet gebruikt 
worden. 

 Als u behoort tot een risicogroep, dient u een medisch 
mondkapje type II of IIR te dragen. 

 Als u niet tot een risicogroep behoort, draagt u een niet-
medisch mondkapje in de Regiotaxi. 
 

Vooraanmeldtijd 

Heeft u een afspraak in het ziekenhuis? Dan kunt u uw terugrit 
binnenkort weer slechts een half uur van tevoren bestellen. Dit 
geldt ook als u uw rit boekt vanaf één van de vijf ophaalpunten >> 
van de Regiotaxi. 

Vanaf maandag 21 juni is dit weer mogelijk. 
Voor alle andere ritten geldt voorlopig nog steeds een 

https://rthr.us19.list-manage.com/track/click?u=ded3dac9e6a4e7ce306aea803&id=e174f0a5fd&e=ded171835f
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vooraanmeldtijd van twee uur. 
Dit is momenteel nog nodig om de vervoerders de kans te geven 
hun organisatie weer in te richten op het snel toenemend aantal 

ritten dat besteld wordt. 
Hou hier alstublieft rekening mee als u uw rit bestelt. 

 
Zie voor een actueel overzicht de website van de Regiotaxi 
rthr.nl/corona ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://rthr.nl/corona.htm
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Biljartvereniging Agnes houdt open dag 
 

Uitnodiging voor alle 55 plussers binnen de gemeente 
Teylingen 

 
Op zaterdag 3 juli organiseert Biljartvereniging Agnes tussen 10.00 
en 15.00 uur een “open dag” waarvoor inwoners uit de gemeente 
Teylingen van 55 jaar en ouder van harte worden uitgenodigd. 
Niet alleen kan er kennis worden gemaakt met de reeds bestaande 
activiteiten als biljarten en jeu de boules, maar ook met nieuwe 
activiteiten zoals kurling, koersbal of boccia. 
De Biljartvereniging Agnes is gevestigd aan de Sportlaan op 
sportpark Elsgeest te Voorhout en beschikt na een grondige 
renovatie en uitbreiding over een schitterende duurzame locatie 
die aan alle moderne (milieu)eisen voldoet. Naast 4 biljarttafels en 
4 jeu de boules banen beschikt de biljartvereniging nu ook over 
een multifunctionele ruimte waarin verschillende binnensporten 
kunnen worden beoefend. 
Op deze open dag worden belangstellenden door het bestuur 
verwelkomd en kunnen onder het genot van een consumptie de 
vernieuwde accommodatie bezichtigen. De leden van de 
activiteitencommissie van de biljartvereniging zullen uitleg geven  
over de verschillenden spellen die beoefend kunnen worden. 
De basissport is, en blijft, biljarten. Momenteel zijn er ruim 90 
mannelijke biljarters actief. Maar nu bestaat ook voor de dames de 
mogelijkheid om deze sport te beoefenen. 
Inmiddels heeft het eerste enthousiaste dameslid zich aangemeld! 
We hopen dat het er snel meer zullen worden. 
Daarnaast bestaat al jaren de mogelijkheid om jeu de boules te 
spelen op de prachtige buitenbanen. Daar wordt al jaren door zo´n 
40 leden gretig gebruik van gemaakt. 
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In het nieuwe gedeelte bestaat nu ook de mogelijkheid voor 
nieuwe activiteiten zoals kurling, koersbal of boccia.  
Aan de stamtafel kan nog geschaakt of wat gelezen worden 
en voor wie dit alles nog niet genoeg is bestaat de mogelijkheid 
zich uit te leven op het dartbord. 
Verder worden er regelmatig keez- en kaartavonden 
georganiseerd. 
De BV Agnes hoopt dat velen van u op zaterdag 3 juli de weg 
zullen vinden naar deze nieuwe parel in de recreatievoorzieningen 
binnen de gemeente Teylingen. 
 
 
 
 

 
 
 
Meer informatie over de biljartvereniging kunt u vinden op hun 
website www.bvagnes.nl  

http://www.bvagnes.nl/
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KLAVERJASSEN EN SJOELEN IN VOORHOUT 
 
 
Doordat de coronaregels verder zijn afgebouwd is het mogelijk 
om in de zomermaanden juli en augustus weer gewoon te 
klaverjassen en te sjoelen. Dus in juli en augustus wordt er elke 
dinsdagmiddag geklaverjast en gesjoeld in De Verdieping te 
Voorhout. We beginnen om 14.00 uur. De zaal gaat om 13.30 uur 
open. U bent van harte welkom. 
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Activiteiten seizoen 2021/2022 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief verwezen naar 
de versoepelingen kunnen we ons nu een paar 
weken later verheugen op het terug krijgen van 
onze vrijheid, net als een goede gezondheid ons 
grootste goed. We durven ook weer vooruit te 
kijken.  Omdat we ervan uitgaan dat in september 
de coronabeperkingen verder zullen zijn 
versoepeld zijn we begonnen met het opstellen 

van ons activiteitenprogramma voor seizoen 2021/2022. 
Wij zouden het fijn vinden als u ons daarbij zou helpen. Met behulp 
van de op pag.19 staande enquête willen wij inzicht krijgen in de 
interesses van onze leden naar het actief deelnemen aan 
activiteiten. Dat kunnen bestaande zijn, maar ook nieuwe 
activiteiten die we zouden kunnen toevoegen. Heeft u zelf 
suggesties voor nieuwe activiteiten of zou u als vrijwilliger een 
activiteiten-groep willen begeleiden meld deze dan op het 
enquêteformulier.  
Gaarne inleveren vóór 1 augustus: na invulling en uitknippen dit 
formulier sturen naar of bezorgen bij het secretariaat van 
Seniorenvereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR 
Sassenheim OF in een gesloten enveloppe in de brievenbus bij 
een van de volgende adressen: 
Nel Houmes, J.v. Brabantweg 303 /D, Rini de Kleijn, 
Baartmanstraat 46; Jos Jonkman, Kwekersweg 64; Ank 
Ruijgrok, Platanenlaan 139; Joke Reijngoud, Rusthofflaan 18; 
Ans Roelevink, Gildehof 17; Ans Jansen, Jupiterstraat 2; Corrie 
van der Lans, Tulpenstraat 26; Riet Datema, Tilbury 130; Joke 
van der Zwet, Parkstaete 27; Nettie Steijn, Frankenhorst 4; Dick 
Voerman, Kagerplein 305; Hans Wilson, Maximalaan 96. 
Deze enquête is bedoeld om uw interesses te peilen. Het 
definitieve activiteitenprogramma met aanmeldformulier wordt 
opgenomen in de volgende nieuwsbrief. 
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In welke activiteiten bent 
geïnteresseerd 

Ja Nee misschien 

Bewegen    

Bewegen op muziek (line-dance)    

Bowlen    

Fithockey    

Jeu de Boules    

Koersballen    

Wandelen    

Cultuur    

Filmmiddagen    

Geschiedenis    

Lezingen van reisverhalen door leden 
of presentator 

   

Samen muziek maken    

Museumbezoek (in kleine groepjes)    

Lezingen informatief    

Modeshow    

Verhalenhuis Haarlem (bezoek in 
kleine groepjes) 

   

Hobby’s    

Aquarelleren / tekenen/schilderen    

Biljarten    

Bingo / kienen    

Bloemschikken    

Bridgen voor beginners    

Bridgen    

3-daagse klaverjas- of bridgereis    

Bowlen    

Hobbygroep (breien, haken, kaarten 
maken) 
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Quilten    

Kaarsen maken    

Klaverjassen    

Leesgroep    

Spelletjesmiddag (diversen) 
Welke spellen ? 
 
 
 
 
 

   

Digitale vaardigheid    

iPad, beginners informatie    

Tablet, beginners informatie    

Meer inzicht in digitale mogelijkheden    

Overigen    

Dagtochten    

Huifkartocht    

Strandrups    

Rit met Paard en Wagen door 
Waterleidinggebied 

   

Vakantiereizen / kerstreis    

Informatiebijeenkomsten 
Bijv. 
 
 
 
 

   

Opmerkingen en vragen 
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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 + B+ 
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 B + 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 

Dick Voerman     I email: dickvoerman@hetnet.nl)  

tel: 06-4808 5888 

Hans Wilson I Email: hanswilson@seniorenvereniging 

teylingen.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
mailto:dickvoerman@hetnet.nl)/
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Computerhulp nodig:  
 
Heeft u vragen/problemen over dit onderwerp neem contact op 
met de tabletcoaches. 
 
Evert Hegnauer,  (Samsung)  06-42848205 
Hans Wilson  (iPad)   06-19442888 
Bert van den Nouwland (iPad)  0252-864572 
Dick Voerman (iPad)  06-48085888 
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Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, 
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 : kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info.seveteylingen@gmail.com
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Leden activiteitencommissie Voorhout 
 
Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG Voorhout, 
tel: 0252-214570 
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 
 
 
 
Bankrelatie: NL06RABO0354591983  
Ten name van:  Seniorenvereniging Teylingen 
 
Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl  
 
 
Drukwerk: Henk en Piet van Werkhoven       
 
 
 
 

 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Aftreden Dick Voerman 
 
 

Beste leden, ook deze nieuwsbrief begint met een woordje van 
Dick Voerman. Helaas heeft hij deze keer geen leuke 
mededeling. Dick heeft besloten met onmiddellijke ingang te 
stoppen met zijn voorzitterschap van onze vereniging. Hij vond 
dat er onvoldoende draagvlak binnen het bestuur was om goed te 
kunnen functioneren als voorzitter. 
We vinden het jammer dat hij tot deze conclusie is gekomen 
maar respecteren zijn besluit. Op deze plek willen we hem van 
harte bedanken voor de tomeloze inzet die hij de afgelopen jaren 
heeft getoond om van onze vereniging een mooie vereniging te 
maken. Voor de overige bestuursleden nu de taak om de 
vereniging door deze moeilijke tijden te loodsen. Voor de leden in 
de drie afdelingen verandert er niets. De activiteiten blijven 
gewoon doorgaan zoals u van ons gewend bent. 
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Een fijn weekend met de familie 
 
 
Wat een feest, tweede coronaprik gehad en een weekend uit 
geweest met onze kinderen en kleinkinderen. 
Pinksteren was nog koud en in die week sloeg nog steeds de 
verwarming in huis aan . 
Maar vrijdags ging ons familieweekend in. We gingen om half tien 
rijden naar  ons huisje en daar kwam het zonnetje.  
Die is het hele weekend gebleven en dat was fijn want dan zit je 
veel buiten met zijn allen. 
Wat een mazzelaars zijn we toch. Genoten hebben wij van 
ons  familieweekend en we teren er nog op. 
Dan voelen we ons heel rijk. We hebben fijne fietstochten 
gemaakt met en zonder kinderen. 
Anderen gingen wandelroutes lopen en er werden 
mountainbikes  gehuurd. Daar waren mooie paden voor om op te 
fietsen met hun mountainbikes, die hebben genoten!. 
Onze oudste kleinzoon werkt  in een sportschool en geeft er 
personal training. Hij had boksspullen mee genomen en gaf ‘s 
morgens les aan wie mee wilden doen. 
‘s Avonds gezellig met elkaar eten en koffie drinken 
We hadden fijne huisjes en een mooie omgeving .We zaten bij 
Landal op de Hellendoornse Berg. 
Wat een ruimte is daar nog. Dan wonen wij hier wel erg op 
elkaar. Uitgestrekte weilanden en heidevelden, zo groot. We 
zaten ons brood op te eten op een bankje en zover je kon kijken 
alleen maar hei en wat bomen voor en achter ons, geweldig! 
Bij een route fietsten we kriskras langs slingerende slootjes en 
een kikkers dat we hoorden! Ook zagen we ooievaars, Daar heb 
ik een mooie foto van gemaakt. 
Bij deze route kwamen we uit in Holten en zijn we door de 
bossen terug gefietst. 
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Maandag terug. We moesten om half elf uit ons huisje maar we 
hebben eerst nog een fijne wandeltocht gemaakt. 
Onderweg nog geluncht met zijn allen en toen huiswaarts. 
Nog een feest, we zijn met de vereniging weer gaan kaarten in 
De Verdieping en wij hebben er van genoten om iedereen weer 
te zien. Ik had het eerste potje goede kaarten maar de laatste 

twee potjes wilde het niet. Je kan ook niet altijd geluk hebben hè. 

sWe hadden mazzel want Evert heeft het drinken betaald omdat 
hij nu een echte Nederlander is. Hiervoor had hij de Zwitserse 
nationaliteit. Gefeliciteerd Evert. 
En ik ben ook weer gaan zwemmen.  Dat vind ik zo fijn. Ik voel 
me als een vis in het water. We doen dan aquajogging en na drie 
kwartier ben je echt wel aan het eind. 
Willy van der Meer 
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  Pluk de dag 

Pluk elke dag, alsof het een nieuw begin is. 

Geluk kan alles zijn. Geluk kan niets zijn 

Wij zien de dingen niet zoals ze zijn, 

Wj zien de dingen zoals WIJ zijn. 

 

Je kan je afvragen: 

bestaan er ongelukkige optimisten, 

Kan een pessimist gelukkig zijn ? 

 

Benader het leven positief. 

Niets is tijdverlies als je van de dag geniet ! 
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Van het creatieve schildersfront. 
 
Gelukkig zetten de versoepelingen zich door en kunnen we met 
september weer starten. 
Deelnemers die op de lijst staan krijgen nog een persoonlijke 
uitnodiging. 
Irene heeft ook aangegeven weer te willen starten. 
 
Vind je het ook leuk om te schilderen in de verdieping kom dan 
gerust eens kijken als we weer begonnen zijn, of neem contact 
op met 
Kees van den Berg, Telefoon: 214570 

Wij hebben er in ieder geval weer zin in om te beginnen. 
 
Kees van den Berg 
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Vakantie. 
 
Wat superfijn dat de coronacijfers blijven dalen. 
Geweldig. 
Eindelijk kunnen we, na bijna twee jaar, weer met onze senioren 
op vakantie. 

 
 
 
  Dit hebben we erg gemist. 
 
14 augustus gaan wij weer met een groep 
naar Millingen aan de Rijn. 
Dit gaat zeker weer gezellig worden, wij 
kijken er naar uit. 
 
 
 

Groetjes Jan en Trees. 
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GEEN MUREN MAAR BRUGGEN 
 

Ooit-lang geleden-was er een mens. 
Hij had ruzie met zijn naaste buur. 
Hij kocht een grote stapel stenen. 
En boude een hele hoge muur. 

 
Even lang geleden was er nog een mens. 

Hij droeg stenen op zijn sterke rug. 
Hij wilde mensen met elkaar verbinden. 

En daarom bouwde hij een brug. 
 

Sinds dat moment-heel lang geleden. 
Is er weinig veranderd om ons heen. 

Er komen steeds weer muren en bruggen. 
Gebouwd door mensen, steen voor steen. 

 
Als jij-levend in het hier en nu. 

Een steen wil leggen, groot of klein. 
Stop dan met muren op te richten. 
Ook jij kunt bruggenbouwer zijn! 
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Klaverjassen en sjoelen weer  begonnen! 
Drie weken geleden was het eindelijk weer zover. Na diverse 
versoepelingsrondes, een sterk dalend aantal besmettingen en 
een spectaculair groeiend aantal gevaccineerden, hebben we 
besloten om weer te starten met onze wekelijkse klaverjas- en 
sjoelmiddagen op dinsdag in De Verdieping. 
Omdat er op dat moment geen nieuwsbrief gepland stond, 
hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om de reguliere 
deelnemers telefonisch te benaderen. Dat is grotendeels goed 
gelukt en de reacties waren enthousiast. 
We hebben nu 3 middagen achter de rug en het aantal 
deelnemers groeit gestaag. Afgelopen dinsdag waren er 32 
klaverjassers en 11 sjoelers. Het was weer ouderwets gezellig in 
De Verdieping! 

 
Even nog voor 
degenen die er ook 
weer bij willen zijn: 

- We 

klaverjassen 

weer 

gewoon  

elke dinsdag 

van 14:00 

tot 17:00 in 

De 

Verdieping. 

En dat doen 

we gewoon ook de hele zomer door. Aanmelden kan vanaf 

13:45 uur. 

- We houden ons, op moment van aanwezigheid, aan de 

regels die op dat moment nog van toepassing zijn. Die 
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veranderen op dit moment om de haverklap en ik denk/hoop 

dat dat er in de komende maanden veel minder worden. Ik 

zal die iedere dinsdag even op een rijtje zetten. Neem in 

ieder geval voor de zekerheid jullie mondkapje mee. 

Wij van de activiteitencommissie, zijn erg blij dat dit nu weer 
allemaal mogelijk is! We hebben er weer zin in 
Ook voor mij en Mo zijn er leuke berichten. Twee weken gelden 
hoorde ik dat ik vanaf medio juni officieel Nederlander ben 
geworden. Hond en baas hebben nu eindelijk dezelfde 
nationaliteit. Waarschijnlijk wisten jullie het niet, maar ik was 

Zwitser en Mo was 
Nederlandse (eigenlijk 

Friezin natuurlijk😉). 
Mo beseft dat natuurlijk 
niet, maar zo te zien 
was ze er wel blij 

mee😊. 
 
Aanstaande Woensdag 
kan ik mij paspoort 
ophalen en dan krijg ik, 
net als alle nieuwe 
Nederlanders 

tegenwoordig, een Nederlandse vlag van de gemeente om dat te 
vieren. 
Afgelopen dinsdag kreeg ik trouwens de vraag of ik Mo niet een 
keertje mee kan nemen naar De Verdieping. Dat zou ze graag 
willen maar ik vraag me af of iedereen daar wel zo blij mee zou 
zijn. Ze wil nog wel eens erg enthousiast reageren bij een eerste 
kennismaking. Daarna wordt ze trouwens wel snel weer rustig. 
We moeten het er maar eens over hebben, misschien even aan 
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het begin van de middag en als het te gortig wordt breng ik haar 
dan tussendoor wel weer naar huis. 
Zo, dat was het weer. Ik hoop jullie as dinsdag weer te 
ontmoeten. Tot Dan. 
Groetjes 
Evert (en Mo natuurlijk) 
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De nieuwsbrief is een uitgave van: Seniorenvereniging Teylingen,  
En wordt 10 keer per jaar bij de leden bezorgd. 
Redactie:  Activiteitencommissie afdeling Voorhout. 
Drukwerk: Eigen beheer.       
Oplage:     490 stuks 
Bezorging: vrijwilligers  
Redactieadres: Boekhorstlaan 146, Voorhout 
 
Lidmaatschap 
Kosten lidmaatschap €25,-- per persoon per jaar bij automatische 
incasso, bij niet automatische betaling betaalt men een opslag van 
€1,50 voor notakosten. 

 
Beëindiging van het lidmaatschap 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden 
vóór 1 december. De opzegging gaat dan in het nieuwe 
kalenderjaar in. Bij opzegging komt korting op de zorgverzekering 
van Zorg & Zekerheid of het Zilveren Kruis te vervallen.  
Wijziging persoonlijke gegevens 
Voor wijzigingen: bellen naar  tel. 06 1818 4053 of mail naar 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Privacy statement  
De manier waarop Seniorenvereniging Teylingen omgaat met 
privacy- en persoonsgegevens is beschreven in de privacy 
statement van KBO Teylingen  
(zie website http: seniorenverenigingteylingen.nl bij 
informatie/nieuwsberichten). 
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