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Secretaris, ledenadministrateur:   
Netty Havenaar, tel.: 06-1818 4053 
email:  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Penningmeester:  
Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
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Nieuwsbrief : juli/aug nr.7/8   
 

-4-  

VOORWOORD 
 
Beste leden, 
We zijn alweer een aardig stukje op weg naar de 
zomertijd. Wat heerlijk dat de dagen lengen. 
Iedere dag een stapje vooruit. De vier jaargetijden 
doen ons telkens verbazen, want geen enkel jaar 
zijn ze hetzelfde. 
 
Op woensdag 18 mei werd de jaarvergadering van de Seniorenver-
eniging Teylingen gehouden in ’t Onderdak in Sassenheim. De laatste 
keer dat er een fysieke ledenvergadering werd gehouden, was alweer 
2 jaar geleden. Zie voor een samenvatting pag.6. 
 
De gezamenlijke vakantiereis naar hotel Gaasterland is voorbij. Wat 
hebben ze genoten van het programma, maar vooral van “met elkaar 
op vakantie zijn”. Iedere dag stonden ze op met een heerlijk gevoel 
“het is vandaag weer een vakantiedag”. Dank aan de geweldige 
begeleiding van Annelies Veltman en chauffeur Marcel. 
Het smaakt naar meer …… 
 
De vaste activiteiten van de vereniging staan nu op een laag pitje 
maar zoals u in het boekje zomeractiviteiten heeft kunnen lezen 
heeft de commissie gezamenlijke activiteiten niet stil gezeten. Al veel 
leden hebben zich voor een of meer activiteiten ingeschreven. Enkele 
activiteiten zijn al volgeboekt. Inschrijven voor een paar zomer-
activiteiten kan nog altijd, nameliijk: historische wandeling in Noord-
wijk, Jeu de boules competitie, Vaartocht naar Amsterdam en de 
barbecue. U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier in de 
vorige nieuwsbrief of op de website. Bellen naar het secretariaat mag 
ook om te horen of er nog plaats is voor een bepaalde activiteit. 
 
Netty Havenaar 
secretaris 
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AANVRAGEN EENMALIGE ENERGIETOESLAG: HOE MOET DAT? 
Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een 
eenmalige energievergoeding van € 800,--. Voorwaarde is dat het inkomen 
niet hoger mag zijn dan 120% van de bijstandsnorm( excl. vakantietoeslag). 
Dit is voor een gezin/echtpaar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd 
netto € 1.777,92 per maand. Voor een alleenstaande of een alleenstaande 
ouder is dit €1.244,54 netto per maand. Voor mensen die de pensioen-
gerechtigde leeftijd hebben of ouder zijn gelden de volgende bedragen: 
Gezin/echtpaar beiden ouder of een van beiden ouder dan de pensioen-
gerechtigde leeftijd €1.872,49 netto per maand. Voor een alleenstaande of 
een alleenstaande ouder is dit €1.382,89 netto per maand. 
Verdere voorwaarden zijn: 
Je bent inwoner van onze gemeente en hebt een geldig identiteitsbewijs of 
verblijfsvergunning en hebt de verplichting alle gegevens die gevraagd 
worden te overleggen. Het eigen vermogen telt niet mee in de beoordeling 
van de aanvraag. Verder heeft de energietoeslag geen invloed op de hoogte 
van andere toeslagen. 
U kunt een aanvraag doen via Loket Wegwijs. Als u hierbij hulp nodig heeft 
kunt u onze ouderenadviseurs/ belasting-adviseurs om hulp vragen. Zie 
hiervoor de namen pag.19. 
 
PAS DE PENSIOENWET AAN 
De Seniorencoalitie (KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en 
NOOM) is een petitie gestart waarin we aanpassingen eisen aan de nieuwe 
pensioenwet. Het wetsvoorstel is voor ons onacceptabel. Er zitten nog te 
veel losse eindjes aan.  
We maken ons in de eerste plaats zorgen over de koopkracht in de 
komende overgangsjaren, vóór invoering van het nieuwe stelsel (naar 
verwachting in 2027), de zogeheten transitieperiode. In de petitie eist de 
Seniorencoalitie dat er vanaf nu geïndexeerd wordt en dat dit ook de 
komende jaren mogelijk blijft. Pensioenfondsen hebben genoeg geld in kas. 
In het nieuwe stelsel is indexatie gebaseerd op rendementen, dat zou ook al 
in de transitieperiode moeten worden toegepast. Op deze manier kan in elk 
geval een deel van de opgelopen achterstand worden ingelopen. Want stap 
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je straks met een slecht pensioen in het nieuwe stelsel, dan blijft het een 
slecht pensioen. 
Een tweede eis is dat de grote pensioenpot van zo’n 1800 miljard euro 
eerlijk wordt verdeeld over de individuele pensioenpotjes van deel-nemers. 
Hoe gaat dat proces verlopen? Het wetsvoorstel is er niet duidelijk over en 
dat stelt ons allerminst gerust. 
Als derde punt eisen we in de petitie dat gepensioneerden meer zeggen-
schap krijgen over hun pensioen, zowel in aanloop naar het nieuwe stelsel 
als in het nieuwe stelsel zelf. Het wetsvoorstel regelt niet méér dan een 
papieren zeggenschap. 
Meer informatie over onze actie en de standpunten vindt u op 
www.pasdepensioenwetaan.nl. 
 
HULP BIJ AANVRAGEN VAN INKOMENSREGELINGEN 
Gemeenten moeten ouderen actiever benaderen met informatie over de 
beschikbare inkomensvoorzieningen, zegt de Nationale ombudsman. 
Sommige ouderen maken geen gebruik van de inkomensondersteunende 
regelingen waar ze recht op hebben. Veel instanties gaan ervan uit dat een 
oudere die recht heeft op een inkomensvoorziening, dat zelf regelt. Maar 
dat is voor veel ouderen veel te veel gevraagd. Regelingen zijn bijvoorbeeld 
niet bekend of te ingewikkeld om aan te vragen.  
Als lid van Seniorenvereniging Teylingen kunt u bij het aanvragen van 
inkomensregelingen gebruik maken van de hulp van onze ouderen-
adviseurs/belastingadviseurs (zie hiervoor pag. 19). Zij kunnen u helpen bij 
belastingaangifte en aanvragen van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. 
 
Welke regelingen zijn er?  
Ouderen die geen volledige AOW-uitkering krijgen en geen of een klein 
aanvullend pensioen hebben, kunnen aanspraak maken op allerlei 
regelingen. Zo is er de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), 
huur- en zorgtoeslag en bijzondere bijstand. Andere mogelijke voorzie-
ningen zijn de ouderenkorting, aftrek van zorgkosten bij de belasting-
aangifte, kwijtschelding van lokale belastingen, een kortingspas van de 
gemeente, een gemeentelijke zorgverzekering en de energietoeslag.  
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VANAF 1 JULI ROOKMELDERS IN HUIS VERPLICHT 
Heb je ze al hangen, de rookmelders? Als je in een huurhuis woont, moet de 
huisbaas ervoor zorgen. Heb je een eigen huis, dan is het je eigen verant-
woordelijkheid. Op elke woonverdieping moet er een hangen. In een flat 
ben je in de meeste gevallen met één exemplaar klaar, in eengezinshuizen 
heb je er meer nodig. Er wordt aangeraden om rookmelders te kopen met 
een batterij die 10 jaar meegaat, dan heb je er voorlopig geen omkijken 
naar. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Op 18 mei 2022 vond de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij 36 
personen aanwezig waren.  
Bericht van verhindering ontvangen van 8 leden. 
Hans Wilson, algemeen bestuurslid van afd. Sassenheim, heet alle aan-
wezigen van harte welkom. Evert Hegnauer, de penningmeester zou deze 
keer de dagvoorzitter zijn. Hij is afwezig in verband met overlijden van zijn 
moeder. Verder zijn namens het bestuur aanwezig de secretaris en 
vervangt de coördinator activiteitencommissie Warmond het bestuurslid 
Corri van Wetten die op vakantie is. 
Er zijn in 2021 62 leden overleden. Er wordt vervolgens een moment stil 
gestaan om de overleden leden te herdenken. 
Aan de agenda worden geen punten toegevoegd en er zijn geen verdere 
mededelingen. 
Er is van een lid bezwaar ontvangen op de attentie die met Pasen en 
Kerstmis bij alle bezorgadressen is bezorgd. Zij is van mening dat elk lid een 
attentie had moeten ontvangen omdat elk lid contributie betaalt. Hierop 
wordt geantwoord dat het bestuur deze keuze heeft gemaakt, ook landelijk 
is het gebruikelijk één attentie per bezorgadres.  
Secretarieel jaarverslag. De secretaris meldt dat het afgelopen jaar geen 
gemakkelijk jaar is geweest enerzijds door het onverwachte aftreden van 
bestuursleden en de coronacrisis waardoor activiteiten moesten worden 
geannuleerd. Tot twee keer toe moest de jaarlijkse ALV worden geannu-
leerd. Omdat het een juridische eis is jaarlijks een ALV te houden kon door 
wettelijke aanpassing twee schriftelijke ALV’s worden georganiseerd. De 
agenda met stembiljet verscheen in de nieuwsbrief waarbij aangegeven 



Nieuwsbrief : juli/aug nr.7/8   
 

-8-  

werd dat de vergaderstukken op de website stonden maar ook op papier bij 
het secretariaat opvraagbaar waren. 
Alle stemmers waren akkoord met de op het stembiljet vermelde vijf agenda-
punten. Bij beiden jaarstukken heeft 1 lid aangegeven met de balans niet 
akkoord te gaan. Daar de meerderheid de jaarstukken had goedgekeurd 
kon het bestuur decharge verleend worden.  
In maart werden er versoepelingen aangekondigd en konden beperkt activi-
teiten plaatsvinden waaronder de vakantieweek van afd. Voorhout naar 
Millingen en de gezamenlijke vakantieweek van de drie afdelingen naar 
Valkenburg. Vanaf september werden de activiteiten weer opgestart onder 
de verplichte coronamaatregelen. Echter de besmettingen liepen weer op 
waardoor op 13 oktober alle activiteiten moesten worden geannuleerd.  
Vervolgens wordt het secretarieel jaarverslag 2021 per pagina op hoofd-
punten door de secretaris, doorgelopen. Chris geeft een toelichting op de 
activiteiten van afd. Warmond.   
De vraag wordt gesteld hoe vaak bij belangenbehartiging gebruik van de 
ouderenadviseurs en belastinginvullers wordt gemaakt. Dat is rond 250 
belastingformulieren. Verder wordt door een paar ouderenadviseurs die 
ook belastinginvullers zijn een aantal ondersteuningsvragen afgehandeld.  
Toegezegd wordt in de volgende ALV met meer cijfers hierover te komen. 
Op 1 januari 2021 telde het totale ledenbestand 1919 leden. Op 31 decem-
ber 2021 1813 leden. Er zijn 62 leden overleden, 88 leden zijn verhuisd of 
hebben opgezegd. Aantal nieuwe leden 44. Er is een vermindering van het 
aantal leden daarom zal dit jaar worden gewerkt aan de werving van 
nieuwe leden. Het secretarieel jaarverslag 2021 wordt verder zonder op- of 
aanmerkingen goedgekeurd. 
Financieel jaarverslag 2021. Door afwezigheid van de penningmeester kan 
onvoldoende uitleg worden gegeven. Eventuele vragen worden meege-
nomen naar de penningmeester. De balans laat zien dat alle afdelingen in 
de plus zijn geëindigd en dat er voldoende reserves zijn om onverwachte 
zaken/activiteiten te organiseren. Reactie van de leden is dat er opvallend 
grote reserves zijn. 
Op de vraag waarom het  financiële systeem van de vereniging is opge-
bouwd uit Teylingen Algemeen, Sassenheim, Voorhout en Warmond wordt 
geantwoord dat bij de fusie hiervoor is gekozen. Elke afdeling werkt voor 
wat betreft de activiteiten volkomen autonoom hetgeen inhoudt dat de 
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afdeling de inkomsten minus de afdracht aan de Unie KBO/KBO ZH zelf 
kunnen inzetten voor hun activiteiten. Dat betekent ook dat de opge-
bouwde reserves bij de afdelingen blijven. De subsidies zijn voor het 
algemeen belang van de vereniging en daaruit worden betaald de 
bestuurskosten, de belangenbehartiging en de gezamenlijke activiteiten. 
Deze financiële invulling was ook het advies van Arno van Kempen, destijds 
wethouder Sociale zaken van de gemeente Teylingen, omdat hij van mening 
was dat elke kern zijn eigen identiteit en financiële reserves moest 
behouden. 
In 2019 is de kascontrolecommissie benoemd voor de controle boekjaar 
2020 en dus dit jaar aftredend Gerard van der Horst (Sassenheim), Jeanette 
Borst (Voorhout) en Gerben Dijkstra (Warmond). Doordat in 2020 en 2021 
geen fysieke ALV is gehouden is geen nieuwe commissie benoemd en moet 
er teruggevallen worden op de kascommissie 2019 voor de controle 
boekjaar 2021. De kascommissie heeft de jaarstukken 2021 echter niet 
kunnen controleren. Wel heeft Gerben Dijkstra de financiële stukken 
bekeken en meldde geen  onregelmatigheden te hebben geconstateerd.  
Er wordt een nieuwe kascommissie gekozen voor het boekjaar 2022 met de 
opdracht ook te kijken naar de cijfers 2020  en 2021 zodat aan het bestuur 
over 2020 en 2021 decharge over het gevoerde financiële beleid kan 
worden verleend. De kascontrolecommissie 2022 wordt gevormd door 
Gerben Dijkstra (Warmond), Jeanette Borst (Voorhout) en Gerard van der 
Horst (Sassenheim). 
Binnen diverse KBO-afdelingen is er onvrede over de hoogte van financiële 
afdracht aan de Unie KBO en KBO Zuid-Holland. Deze staat in geen verhou-
ding tot de diensten die de Unie KBO/KBO Zuid-Holland aan de afdelingen 
levert. Van de contributie €25 blijft na afdracht slechts €7,56 per lid over 
voor onze vereniging. Afdelingen Hillegom en Lisse hebben KBO Zuid-
Holland een brief gestuurd m.b.t. hun onvrede. Afgesproken dat onze 
vereniging ook een brief zal sturen. In afwachting van deze discussie binnen 
de Regio Duin & Bollenstreek wordt nu geen contributievoorstel gedaan. 
Mocht blijken dat het landelijk niveau een kostenverhoging doorberekent 
dan zou een kleine verhoging van de contributie 2023 overwogen kunnen 
worden. Er wordt opgemerkt dat dit niet nodig is gezien de reserves bij alle 
drie de afdelingen. 
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Tot slot wordt gewezen op het belang van automatische incasso van de 
contributie. Het komt voor dat tot drie keer toe een herinnering gezonden 
moet worden: dit kost tijd en extra geld. 
Jan van Bakel, bestuurslid belangenbehartiging, Dick Voerman, voorzitter, 
en het algemeen bestuurslid Wim van Kampen hebben zich teruggetrokken. 
Reden: inhoudelijk verschil in de uitvoering van de  belangenbehartiging. 
Ondanks diverse pogingen hebben zich voor de vacature voorzitter nog 
geen kandidaten gemeld. De functie van bestuurslid belangenbehartiging is 
komen te vervallen en opgenomen in de functie van een toekomstige 
voorzitter. De plaats van het algemeen bestuurslid van afd. Voorhout 
worden ingenomen Han van der Geer. 
Het huishoudelijk reglement (HR) wordt paginagewijs op hoofdpunten 
doorgelopen en vervolgens ongewijzigd vastgesteld en als goedgekeurd 
aangenomen door de leden. 
In de rondvraag wordt  om een concrete toelichting gevraagd waar het ver-
schil in de uitvoering van de belangenbehartiging precies ligt en waarom 
deze bestuursleden per direct zijn afgereden. Waarom heeft het bestuur 
niet de ALV geraadpleegd daar die het hoogste bevoegd orgaan is van de 
vereniging. In reactie wordt geantwoord dat de reden van terugtrekking 
kwam door een andere visie over de uitvoering van de belangenbehartiging 
waardoor het bestuur niet tot een verdeling van deze taken over de 
afdelingen kwam. De overige bestuursleden stonden voor een voldongen 
feit. De voorzitter had niet van de een op andere dag mogen opstappen. Dit 
had hij de overige bestuursleden niet mogen aandoen maar ook de leden 
niet. In het HR is nu voor de bestuursleden opgenomen wat de termijn van 
aftreden van bestuursleden is. 
Vervolgens wordt uiteengezet dat de vereniging aangesloten is bij de lande-
lijke organisatie waarvan een van de vijf speerpunten is belangenbeharti-
ging hetgeen ook een speerpunt is van alle aangesloten afdelingen is. In het 
HR is dit uitvoerig beschreven. De vereniging wil met de gemeente 
Teylingen meepraten en dat de Unie KBO op landelijk niveau meepraat 
daarvoor heeft men input nodig van de afdelingen. Dit houdt in dat je de 
vergaderingen op gemeentelijk, regionaal- en provinciaal niveau moet 
bijwonen. Op grond van de vragen zal worden bekeken of het bestuur de 
belangenbehartiging nog eens uitgebreid zal beschrijven in een van onze 
nieuwsbrieven.  
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Omdat het bereiken van de jonge senioren bij alle KBO-afdelingen speelt is 
op landelijk niveau een plan in ontwikkeling om jonge senioren te bewegen 
lid te worden. Verwacht wordt dat we in het najaar geïnformeerd worden 
over dit wervingsplan.  
Na een korte pauze waarin drankjes en snacks werden gepresenteerd werd 
de middag voortgezet met de vertoning van de film “Happy Together “ van 
André Rieu. 
 
MUSEUM PLUS BUS 
Met een volle bus zijn de deelnemers van Seniorenvereniging Teylingen op 
woensdag 11 mei vanuit de kernen vertrokken naar het Zeeuws Museum in 
Middelburg. De Museum Plus Bus brengt senioren, die niet meer zelf-
standig naar een museum kunnen, gratis een dagje naar een van de dertien 
musea. 
In de bus werd men verwelkomd door een gastheer, die een korte uitleg gaf 
over het dagprogramma. Bij aankomst was er tijd voor een kopje koffie. In 
het museum werd uitleg gegeven over de gigantische weefgetouwen met 
daarbij een demonstratie; de andere groep ging met een gids naar het 
Historisch Museum, waar heel veel verteld werd over het bewegings-
apparaat van mens en dier. 
Na een heerlijke lunch wisselden de groepen van activiteit. Hierna had 
iedereen nog de gelegenheid om een half uurtje rustig rond te kijken, 
waarna de bus om 16.00 uur weer huiswaarts ging. 
 
Rijbewijskeuring voor senioren 75+ voor rijbewijs B/E. 
Regelmatig krijgt het secretariaat de vraag hoe/waar en tegen welke prijs 
een rijbewijskeuring kan worden aangevraagd. Op onze website staan de 
regels beschreven welke zaken u moet regelen en hoe u een afspraak kan 
maken voor de medische keuring. 
https://seniorenverenigingteylingen.nl/ledenservice/rijbewijskeuring. 
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Seniorenvereniging Teylingen 
 

Zomeractiviteiten van de  
Gemeenschappelijke activiteitencommissie 

  
Juli 2022 
11 ma 10.00 Historische wandeling Noordwijk 
12 di 09.30 Competitie Jeu de Boules in Warmond 
14 do 10.00 Fietstocht met koffie + gebak, lunch en 

consumptie (vanuit Warmond) 
15 vr 10.15 Rondvaart naar Amsterdam (inschepen bij 

de haven in Warmond) 
28 do 10.00 Fietstocht met koffie + gebak, lunch en 

consumptie(vanuit Voorhout) 
Augustus 2022 
01 ma 09.30 Competitie Jeu de Boules in Voorhout 
04 do 10.00 Bosmobiel door het Amsterdamse bos 
10 wo 08.30 Stadswandeling Dordrecht (verzamelen bij 

het station Sassenheim) 
16 di 12.30 Vaartocht Zwanburgerpolder (verzamelen 

in Park Groot Leerust), Ketelaarstraat te 
Warmond 

17 wo 10.00 Fietstocht met koffie + gebak, lunch en 
consumptie (vanuit Sassenheim) 

19 vr 09.30 Competitie Jeu de Boules in Sassenheim 
23 di 17.00 Barbecue Bowling- en Partycentrum De Tol 
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Agenda Voorhout 
 

Juli 2022 
05 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
12 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
19 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
26 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
Augustus 2022 
     
02 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
09 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
13 za 13.00 uur  Vertrek vakantiegangers 

naar Ootmarsum 
Kerkplein 

16 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
20 za ± 12.00 uur Terugkeer vakantiegangers Kerkplein 
23 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
30 di 14.00 uur Opening nieuwe seizoen 

met grote bingo 
De Verdieping 

 
Agenda Warmond 

 
Juli 2022 
07 do 10.00 uur Fietsen  Basisschool 
21 do 16.00 uur Fietsen  Basisschool 

Augustus 2022 
18 do 16.00 uur Fietsen  Basisschool 
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ALS DE ZOMER KOMT 

 
Ik voel de zomer in mijn bloed. 

Geweldig, zalig hoe goed dat dat me doet. 
Het kan mij liefde, geluk en vreugde geven, 

zelfs in de diepte van de nacht. 
Ja dan zomert het gewoon even , 

wat een wonderlijke pracht. 
Ja het heerlijk lenteleven, 

was ook hemels fijn. 
Daarvan afscheid moeten nemen, 

Ging wel samen met wat pijn. 
Maar als de zomer komt, 

besef je hoe vergankelijk seizoenen zijn. 
Zomervakantie kan ons geven, bedenk ik even, 

de zaligheid van een zoet en gelukkig leven. 
Dan voelen we ons weer stralend en gezond , 

Ja , als de zomer komt. 
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ACTIVITEITEN AFDELING SASSENHEIM 
Onze leden weten welke gezellige activiteiten wij organiseren maar 
omdat de activiteitencommissie graag nog meer senioren uit 
Sassenheim en omgeving hiervoor enthousiast wilde maken vond op 
donderdagmiddag een “open dag” plaats. Onder genot van een kopje 
koffie/thee en consumptie werd informatie gegeven over de 
belangenbehartiging die wij onze leden bieden en alle activiteiten die 
jaarlijks worden georganiseerd. Ook werd vier keer een loterij 
gehouden. 

Het was een gezellige middag waar leden en potentiële leden kennis 
konden maken met onze activiteiten. Door vrijwilligers van elke 
activiteitengroep werd uitleg gegeven. 

Wij hopen dat we met het geven van deze informatie meer 
deelnemers aan onze activiteiten gaan deelnemen en dat er meer 
senioren  lid worden van onze vereniging. 
 
SEIZOEN 2022/2023 
In onze volgende nieuwsbrief zullen wij het activiteitenprogramma 
2022/2023 aankondigen zodat u meteen de data in uw agenda kan 
reserveren. Wel kunnen we u alvast melden dat de opening van het 
seizoen zal plaatsvinden op woensdag 7 september 2022. Ook is een 
dagtocht gepland op dinsdag 20 september 2022. Daarnaast zijn we 
ingeloot voor een bezoek aan het Europees Parlement op vrijdag 
21 oktober 2022. In onze volgende nieuwsbrief wordt u over alle 
activiteiten uitgebreid geïnformeerd.  
Mocht u nog ideeën hebben voor te organiseren activiteiten, films of 
voor lezingen etc. meldt het dan bij het secretariaat, tel 06 1818 
4053. 
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KRUISWOORDPUZZEL 2022/7 

 
ABRI 
AULA 
BENEDENVERTREK 
BIJKAMERTJE 

BIOLOGIELOKAAL 
BIOSCOOPZAAL 
BLOKHUT 
BOUDOIR 

CONVERSATIEZAAL 
DOKA 
DOUCHECABINE 
DROOMHUIS 

L  K  M  A  W  M  E  R  E  D  L  E  K  E  I  S  I  V  O  R  P  
A  A  I  O  U  B  V  O  O  R  R  A  A  D  Z  O  L  D  E  R  S  
U  J  A  R  O  N  I  R  E  M  A  K  E  D  R  A  S  N  A  M  T  
L  L  E  Z  B  R  E  O  B  IJ  V  E  R  T  R  E  K  K  E  N  U  
A  A  D  U  E  A  W  L  L  D  K  A  B  I  N  E  T  L  N  L  D  
M  A  I  R  G  I  V  O  A  O  O  A  S  N  K  IJ  U  E  I  A  E  
E  Z  V  B  S  D  T  L  H  Z  G  U  O  D  K  A  H  E  B  H  E  
L  P  S  IJ  G  B  P  A  G  S  E  I  C  G  O  K  K  D  A  T  R  
D  O  I  K  N  O  L  A  S  S  D  I  E  H  N  O  O  H  C  S  V  
K  O  U  A  I  U  R  Z  R  R  A  D  T  L  E  D  L  O  K  G  E  
A  C  H  M  R  D  K  T  O  L  E  L  T  I  O  C  B  K  U  N  R  
M  S  M  E  E  O  E  E  P  E  E  V  E  I  S  K  A  H  R  A  T  
E  O  O  R  G  I  U  E  L  A  N  M  N  T  U  O  A  B  D  V  R  
R  I  O  T  E  R  K  T  L  E  C  L  E  O  K  J  P  A  I  T  E  
D  B  R  J  R  R  E  M  A  K  I  A  A  N  C  E  A  X  L  N  K  
E  L  D  E  B  E  N  E  D  E  N  V  E  R  T  R  E  K  E  O  E  
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BIJVERTREKKEN 
DRUKCABINE 
EETZAAL 
EXPOSITIEZALEN 
GARDEROBE 
JEUGDPARLEMENT 
KABINET 
KAJUIT 
KEUKEN 

KLEEDHOK 
KOELCEL 
LOODS 
MANSARDEKAMER 
MELDKAMER 
NAAIKAMER 
ONTVANGSTHAL 
PRAKTIJKGEDEELTE 
PROVISIEKELDER 

REGERINGSGEBOUW 
SALE 
SCHOONHEIDSSALON 
SHOWROOM 
STUDEERVERTREK 
VIDE 
VOORRAADZOLDERS 
 

 
Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, 
blijven er een aantal letters over. Wanneer u deze in de leesrichting 
achter elkaar zet levert dit de oplossing op. Deze oplossing  wordt 
veelvuldig ingezet ten behoeve van de commercie. 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe 
puzzel. Stuur de oplossing van deze puzzel uiterlijk 1 augustus 2022 
schriftelijk in naar het adres van het secretariaat Kagerdreef 186, 
Sassenheim of mail naar secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. 
Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer. Als laatste mogelijk-
heid kunt u bellen naar 06-18184053. 
Uitkomst vorige woordzoeker (2022/6) luidde: geluidsinstallatie 
 
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
1e prijs bon van €10,00      2e prijs bon van €7,50       3e prijs bon van €5,00  
Restaurant Peking      Vishandel Schuitemaker     Bakker Maanen     
 
Na loting is de 1ste prijs voor mw T. Smit-Moerkens, Israëlhove,  2de 
prijs voor dhr. Bert Hoogeveen, Acacialaan 25, en de 3de prijs voor 
mw Maya den Hollander, Hortuslaan 218. 
  
P.S. De puzzel is alleen bestemd voor leden die lid zijn van Senioren-
vereniging Teylingen, afd. Sassenheim. 



Nieuwsbrief : juli/aug nr.7/8   
 

-18-  

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 
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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 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 

Hans Wilson I Email: hanswilson@hetnet.nl 
coördinator iPad- en tabletcoaches  
tel: 0252-348458 

 




