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Bestuurslid Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl   
 
Bestuurslid Sassenheim:  
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Voorwoord 
 
Beste leden, 
Langzaam gaat de maatschappij weer ‘open’ 
voor allerlei activiteiten. Ondanks 
beperkingen voor mensen die (nog) niet 
volledig zijn gevaccineerd kan er toch steeds 
meer. En dat voelt goed! We zijn daar wel aan 
toe na zo’n lange periode waarin dit niet 
mogelijk was door de corona. Dus schroom niet en doe mee met 
deze en komende activiteiten!  
Op woensdag 9 maart vindt de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van Seniorenvereniging Teylingen 
plaats in de Theaterzaal van ’t Onderdak in Sassenheim, 
aanvang 13.30 uur (zaal open 13.00 uur).   
De jaarstukken met agenda kunt u vinden op onze website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl en klik vervolgens in 
het menu op bestuur. Ook kunt u de jaarstukken opvragen 
bij het secretariaat. Aansluitend wordt de film vertoond van 
“Happy Together” van Andree Rieu.  ‘Happy Together’, is een 
prachtige en emotionele ‘ode aan de vreugde’ waarin de 
terugkeer naar het normale leven, geluk en liefde worden 
gevierd. 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Door te stemmen kunt u  mee bepalen, wie er 
de komende 4 jaar in de gemeenteraad van de gemeente 
Teylingen komen. De gemeenteraad neemt belangrijke 
besluiten die óók de senioren aangaan.  
Ook gaan we op maandag 21 maart weer naar Boskoop voor de 
voorjaarsmodeshow bij Van der Klooster. Heeft u zin om uw 
garderobe aan te vullen of gewoon een dagje heerlijk met 
dames onder elkaar op stap te gaan? Meldt u dan zo spoedig 
mogelijk aan! Door de verdere versoepelingen mogen meer 
personen in de bus. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Verder is de gemeenschappelijke activiteitencommissie deze 
week gestart met de organisatie van de zomeractiviteiten. Deze 
vinden in de maanden juli en augustus plaats.  
 
Netty Havenaar, secretaris 
 
 
 

 
 

Zomeractiviteiten voor senioren 
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Wijziging opstapplaats voor Lady’s Day in Warmond 
De opstapplaats in Warmond is komen te vervallen in verband 
met wegwerkzaamheden bij het Tolhek in Warmond. De 
opstapplaats voor Warmond wordt ’t Onderdak in Sassenheim.  
Mocht u geen vervoer hebben dan kunt u contact opnemen met 
Chris Zwetsloot, tel. 071-8889544. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 daagse vakantieweek met excursies naar  

Hotel Gaasterland 
Er zijn nog 2-persoonskamers vrij. 

Periode vrij 27 mei t/m vrij 03 juni 2022 
Uitgebreide beschrijving van de excursies is op te vragen bij  

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 
Tel. 06 1818 4053 of email 

secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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INFORMATIEBIJEENKOMST DEMENTIE 
Wat als dementie in mijn leven langskomt? 

 
In onze vorige nieuwsbrief kondigden wij 3 informatiemiddagen 
“Dementie” van Alzheimer Nederland aan.  
Op maandag 31 augustus zou de eerste bijeenkomst 
plaatsvinden in Sassenheim. Echter door zeer slechte 
weersomstandigheden waren we gedwongen deze middag te 
annuleren. Inmiddels is deze middag ver-plaatst naar 
woensdagmiddag  6 april 2022 in ’t Onderdak, zaal 5 en 6, J.P. 
Gouverneurlaan 40 (aanmelden bij Netty Havenaar, tel. 06 1818 
4053). 
In Warmond zal deze dinsdagmiddag 8 maart 2022 in het 
Trefpunt  plaatsvinden, aanvang 14.00 uur (aanmelden bij Corri 
van Wetten,  
tel. 06-52247717). 
In Voorhout heeft deze middag reeds plaatsgevonden op 9 
februari.  
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Jeu de Boules Sassenheim  

Als gevolg van de coronaversoepelingen 

kan de op 1 april 2022 geplande dag bij 

Jeu de Boules vereniging “De Vaste 

Voet” in Sassenheim toch doorgang 

vinden. Er wordt een gezellige dag met 

een lunch georganiseerd.   

We hopen dat er zich veel leden zullen 

aanmelden en dat die er een gezellige dag aan beleven.  
 
De dag ziet er alles volgt uit:  

10.00-10.50 uur   1e partij van 50 minuten.                       

11.15-12.05 uur  2e partij van 50 minuten.                                                                      

12.30-13.30 uur   Gezamenlijke lunch.   

13.30-14.45 uur   1e  partij zowel de A als B poule. 

14.45-16.00 uur  2e partij zowel de A als B  poule.  

Prijsuitreiking voor de beide poelen. 
 
Elk lid van seniorenvereniging Teylingen mag zich aanmelden.   
Datum: vrijdag 1 april 2022 

Start: 10.00 uur 

Locatie: Jeu de Boules vereniging "De Vaste Voet" 

aan de Van Alkemadelaan 16 (achter het zwembad)  te  

 Sassenheim 
Kosten : €15,-- p.p. (incl. koffie/thee, lunch, 

consumptie) 
Aantal deelnemers: maximaal 40 

Begeleiders: Harry Witteman en Jos Jonkman 

Aanmelden: secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 

per email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of 

telefonisch 06-18184053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 

uur). 

Bij slecht weer wordt er een andere dag gepland. 
  

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Filmmiddag ‘The Wife’ 
Op 10 maart 2022 wordt de film ‘The Wife’ 
vertoond. Joan Castleman heeft veertig jaar lang 
haar talent, dromen en ambities opgeofferd voor 
de literaire succescarrière van haar 
charismatische man Joe Castleman. Hun pact 
zorgde voor een stevig huwelijk, maar Joan heeft 
haar breekpunt bereikt. De dag voordat haar 
man de Nobelprijs voor Literatuur krijgt 
uitgereikt, besluit ze een geheim te onthullen 
waardoor alles in één klap op losse schroeven 

komt te staan.  
Glenn Close, Jonathan Pryce en Christian Slater spelen de 
hoofdrollen in The Wife. Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama 
over menselijke relaties en een vrouw die uiteindelijk haar eigen 
stem vindt. 

 
 

Alle senioren in de gemeente Teylingen 
zijn voor de film van harte welkom. 

Aanvang film: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur). 
Locatie: zaal 5/6 van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40. 
Kosten: een kopje koffie/thee bij binnenkomst is gratis, consumptie 
is voor eigen rekening. 
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Herinnering Contributiebetaling 2022  
Voor 2022 hebben al veel leden hun contributie overgemaakt. 
Toch zijn er leden die dit nog niet gedaan hebben. Begin februari 
zijn er ruim 135 herinneringsbrieven uitgegaan. Velen hebben 
hier alsnog gehoor aan gegeven. Toch is er nog een aantal 
leden die de contributie nog moeten betalen. Vandaar deze 
herinnering. Aan de bezorging van deze herinneringen zijn 
naast kosten ook veel werk en tijd voor de ledenadministratie en 
de bezorgers verbonden. Om deze  kosten te besparen, vragen 
wij  u de contributie spoedig over te maken.  Mocht u twijfelen of 
u betaald hebt, neemt u dan telefonisch contact op met Netty 
Havenaar, ledenadministrateur (tel. 06 1818 4053 ma t/m vr 
tussen 11.00 en 13.00 uur). Zij houdt de contributiebetalingen 
bij. 
 
 

 
 

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail : secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl   
Website https://seniorenverenigingteylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Contact & Info 
Ook lid worden?  

Dat kan via website 

https://seniorenverenigingteyli

ngen.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. 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.  

Colofon  

De nieuwsbrief is een uitgave van 
Seniorenvereniging Teylingen. 
Deze wordt 10 keer per jaar bij de 
leden bezorgd.  
  

Druk  

Drukkerij Duineveld  

  

Oplage  

750 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://seniorenverenigingteylinge
n.nl bij 
informatie/nieuwsberichten 
 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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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 

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
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         Agenda Seniorenvereniging Teylingen 

 
 

Maart 2022 

09 wo 13.00 Algemene 
ledenvergadering  
met film Andrea Rieu 

Theaterza
al 
Sassenhei
m 

21 ma  Modeshow Van der 
Klooster 

Boskoop 

 
Agenda Sassenheim 

 
Februari - Maart 2022 

24 do 13.30
-
17.00 

Klaverjassen/brid
gen 

Zaal 5+6 

28 ma 14.00
-
16.00 

Leesclub Zaal 6 

28 ma 14.00
-
16.30 

Bowlen Dekker 

02 ma 09.30
-11.30 

Aquarelleren Zaal 6 

03 do 13.30
-
17.00 

Klaverjassen/brid
gen 

Zaal 5+6 

07 ma 09.30
-11.30 

Aquarelleren Zaal 6 
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07 ma 14.00
-
16.00 

Hobbyclub Zaal 6 

07 ma 14.00
-
16.30 

Bowlen Dekker 

09 wo 14.00 Wandelgroep 
“Stap Mee” 

 

10 do 13.30
-
17.00 

Klaverjassen/brid
gen 

Zaal 5+6 

14 ma 14.00
-
16.30 

Filmmiddag Zaal 5+6 

07 ma 14.00.
16.30 

Bowlen Dekker 

17 do 13.30
-
17.00 

Klaverjassen/brid
gen 

Zaal 5+6 

17 do 14.00
-
16.30 

Bingo Theaterzaal 

21 ma 09.30
-11.30 

Aquarelleren Zaal 6 

21 ma 14.00
-
16.00 

Hobbyclub Zaal 6 

23 wo 14.00
-
16.00 

Bloemschikken Theaterzaal 

23 wo 14.00 Wandelgroep 
“Stap Mee” 
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23 wo  KBO-PCOB nr.4 
+ nieuwsbrief 

 

24 do 13.30 Klaverjassen/brid
gen 

Zaal 5+6 

  

 
Agenda Warmond 

Februari 2022 

22 Di 14.00 Mandala kleuren Trefpunt 

24 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

Maart 2022 

01 di 14.00 Soos Trefpunt 

03 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 

08 di 14.00 Info middag Dementie Trefpunt 

10 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 

17 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 

24 Do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 
 
 

 
 

Theater Het Trefpunt Warmond 
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Agenda Voorhout 
 
Februari - Maart 2022 

28 ma 14.00 uur Klaverjassen met de 
Bokken 

De 
Verdieping 

01 D1 9.30 uur  Schilderen en tekenen De 
Verdieping 

01 di 14.00 uur Seniorenmiddag 
Oranjevereniging 

Cheers 

03 wo 12.00 uur Vrijwilligers lunch Ons 
Genoegen 

08 di 14.00 uur Klaverjassen-sjoelen   

15 di 9.30 uur  Schilderen en tekenen 
 

De 
Verdieping 

15 di 14.00 uur  Klaverjassen-sjoelen De 
Verdieping 

22 di 14.00 uur Klaverjassen-sjoelen De 
Verdieping 

29 di 9.30 uur Schilderen en tekenen De 
Verdieping 

29 di 14.00 uur Klaverjassen-sjoelen De 
Verdieping 

 
De Verdieping  
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Hallo allemaal 
Alweer een maand voorbij wat gaan de dagen snel. 
Gelukkig zijn we weer begonnen met onze activiteiten, zelf weer 
gezellig gekaart, dat vind ik zo leuk. 
Ook een themamiddag gehad over dementie, dat was best 
interessant. 
De vrijwilliger vertelde waar je op letten moet en hoe je mensen 
met dementie op hun gemak stelt. 
Hij vertelde dat 1 op de 5mensen het krijgt en dat zijn er best wel 
veel. 
De tijd vloog om, hij was ook zo’n goede verteller en hield de 
aandacht goed vast. 
Dan de gas en elektriciteit rekening. Die prijs vliegt omhoog.  
Onze leverancier heeft het maandelijkse bedrag al twee keer 
verhoogd. Dat zal voorlopig wel niet naar beneden gaan. 
En koning winter is nog niet eens langs geweest. 
Maar we zeuren niet, ons huisje is lekker warm, al heb ik de 
thermostaat wel een graadje lager gezet. 
De kasgroenten is ook duurder geworden, gelukkig houden wij 
van ouderwetse groenten eten  
Volop spruiten, boerenkool, wortelen, rode kool, zuurkool en 
hachee. 
Vandaag een schotel van witte kool met gehakt kerrie, uitjes, noot, 
tomatenpuree en geraspte kaas en in de oven gedaan, 
Ik had eters en alles was schoon op. Heerlijk is dat dan. 
Vroeger thuis hadden we ook sperziebonen in de winter in 
weckflessen. 
Iedere week gingen we in de kelder kijken of de deksels er nog 
goed opzaten 
Anders aten we die dag de sperziebonen. 
Horen jullie ook de vogels al s ‘morgens vroeg? 
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Ja ,we winnen, ook aan licht. Gisterenavond was het om zes uur 
nog niet donker. 
Nog even en we gaan weer rommelen in de tuin. 
Er zit dit jaar veel mos in het gras maar dat zal wel komen omdat 
het een nat najaar is geweest. 
Dat harken we er straks maar uit 
en een beetje kalk met graszaad 
erop dan groeit het wel weer vol. 
Het potje hyacinten dat we met 
kerst uitgedeeld hadden. 
staat nu in volle bloei op ons 
tuintafeltje Het kleurt zo gezellig 
en overal komen de 
sneeuwklokjes weer op . 
Ja we gaan naar het voorjaar toe 
en ik hoop met wat minder corona. 
Als het warmer word heb ik ook veel meer zin in fietstochten.  
Nu fietsen we wel maar je gaat niet zo gauw op een bankje zitten 
om wat te gebruiken , 
Dus ben je na een uur fietsen weer thuis. 
Daar is ook wel koffie hoor maar op een bankje en dan kijken naar 
alles om je heen is gezelliger. 
Ik eindig met een spreuk van onze scheurkalender die ik wel mooi 
vond. 
 
Tevreden zijn met wat men heeft is de grootste en zekerste 
rijkdom.  
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De Storm 
 
Heeft de wind jou ook al meegenomen? 
toen je dacht, laat ik eens naar buiten gaan 
Kon je toen niet meer voorkomen 
dat je niet meer op je benen kon blijven staan. 
 
Hij duwde stevig in mijn rug 
om zich vervolgens weer te draaien  
Kwam met een grote vaart weer terug 
genoeg om mij omver te waaien. 
 
De storm is gespierd en krachtig 
het hoeft niet naar de sportschool toe 
Zo energiek en prachtig 
en wordt bovendien nooit moe. 
 
Hij laat de takken van de bomen 
vervormen, breken en draaien 
Alles wordt mee de lucht in genomen 
als hij eens even flink gaat waaien. 
 
De golven zijn nu extra hoog 
het water is enorm gestegen 
Van alles dat er door de lucht vloog 
is maar weinig heel gebleven. 
 
Toch kan ik genieten van de wind  
het is de natuur die praat 
Hij vertelt ons even wat hij vindt 
voordat hij straks weer liggen gaat. 
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Paasworkshop 

 
Ook dit jaar komt er weer een workshop Paasstukje maken bij 
Natasja aan de Jacoba van Beierenweg 134b.    
Dit is op woensdagmiddag 13 april 2022 om 14.00 uur. 
De kosten bedragen €20,00. Dit dient u direct bij de 
aanmelding te voldoen. Degene die mee willen rijden kunnen 
dit op het aanmeldingsformulier vermelden. Een 
aanmeldingsformulier vindt u achter in dit boekje. 
Inleveren bij Trees vóór vrijdag 25 maart. 
Adres: Herenstraat 95 (brievenbus zit in de Churchilllaan) 
Of bij Wim van Kampen Boekhorstlaan 146. 
Kan ook in de Verdieping ingeleverd worden op de 
dinsdagmiddag. 
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WAAROM FEBRUARI MAAR 28 DAGEN HEEFT 
 
Toen de wereld pas geschapen was en de maanden nog jong 
waren. 
Legden de maanden op de dinsdagmiddag, graag een kaartje 
met elkaar. 
Vooral februari hield veel van kaarten maar was niet erg 
gelukkig met het spel. 
Hij was zo ongelukkig in het spel dat hij alles verloren had. 
Op een dinsdag daagde hij januari en maart uit om met hem 
een kaartje te leggen. 
Hij hoopte tegen hun, zijn gehele verlies goed te maken. 
Vol goede moed begon hij aan het spelletje kaarten. 
Maar helaas, ook nu was het geluk niet met hem, hij verloor 
weer. 
Wat nu, hoe moest hij januari en maart, nu hun weer 
gewonnen hadden, betalen. 
Maar januari en maart wisten het wel, je geeft ons elk een dag 
van jouw maand. 
Zo komt het dat januari en maart één-en-dertig dagen hebben 
en: 
Februari voor zichzelf nog maar achtentwintig dagen overhield. 
 
AFZENDER  GRAPJE!!!! 
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DAGJE UIT 9 JUNI 2022   "DE BOER EN DE BAKKER"  
 
Wij van de Activiteiten Commissie afd. Voorhout gaan weer voor 
een Dagje uit. 
 
09:00 uur   Vertrek bij de kerk aan de Herenstraat, daar vandaan 
gaan we richting de Veluwe. 
10.45 uur   Aankomst Historische Museumboerderij waar u 
ontvangen wordt met koffie/thee en iets lekkers, terwijl u luistert 
naar een leuke uitleg met dia presentatie Je kan rondkijken in het 
museum waar je een pronkkamer, keuken, zijkamer en kelder kunt 
zien.  Ook buiten kunt u de klederdrachten, hooiberg, 
wagenschuur en de bijenstal bekijken. 
12.30 uur    Na een korte rit komen we aan in Elburg waar een 
goed verzorgde lunch klaar staat. 
14.00 uur   Tijd om weer verder te gaan richting het  
"Bakkerijmuseum" In het plaatsje Hattem. Hier beginnen we met 
de unieke en bijzondere " Krakelingenshow" een conference.  
Na de show kunnen we rondkijken in het museum, waar diversen 
broodjes gebakken worden in een ouderwetse takkenbossen 
oven, ook is er nog een winkeltje. Als u een museumjaarkaart 
heeft, wilt u die dan meenemen, dan krijgen we korting op de 
entree. 
16.45 uur   Vertrek naar Elburg waar een goed verzorgd diner 
voor ons klaar staat.  Drankjes voor eigen rekening. 
19.30 uur   Vertrek richting Voorhout waar we ongeveer 21.15 uur 
aankomen. 
 
Aan een leuke dag zit helaas ook een prijskaartje vast. 
De prijs is 92,00 euro per persoon. 
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Inschrijfformulier inleveren  vóór 15 maart  bij een van de leden 
van de activiteitencommissie of in De Verdieping. 
Betaling  vóór 22 maart 2022 op bankrekening: NL06 RABO 0354 
591983  t.n.v. Seniorenvereniging Teylingen o.v.v. Dagje uit 
Voorhout 
 
Namens de Activiteiten Commissie 
Trees v.d. Berg   Jan Bol 
tel. 283713     tel. 214972 
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Inschrijfformulier Dagtocht  9 juni 2022 

Denk aan uw museumjaarkaart !! 
De Boer & De Bakker. 

 
Dhr/Mevr     : …................................................................ 
 
Adres          : …................................................................ 
 
Postcode    : …................................................................. 
s 
Woonplaats: …................................................................. 
 
Tel.nr: …........................................................................... 
 
Rollator mee:    O  ja                         O Nee 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Aanmeldingsformulier Workshop paasstuk maken bij 

bloemsierkunst Natasja aan de Jacoba van Beierenweg 

134b op woensdag 13 april om 14.00 uur 

De € 20,00  bij aanmelding  te voldoen. 

We gaan met eigen vervoer. 
 
Dhr./Mw. …………………………………..….................. 

Adres............................................................................ 

Postcode..………………………………………………... 

Woonplaats..…………………………………….............. 

Tel.nr .………………………………..……………........... 

Mobielnr....……………………………………….............. 

 

Wil graag meerijden..…………………………………… 
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