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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 Voorhout:   
vacature 
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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 
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Voorwoord 
 
Beste leden, 
Welk belangrijk nieuws vindt u in deze Nieuwsbrief? 
Allereerst de uitnodiging voor de Algemene Leden-
vergadering op woensdag 18 mei a.s. aanvang 13.30 
uur. De belangrijke stukken voor deze vergadering, zoals het jaarverslag 
2021 van het bestuur en een huishoudelijk reglement kunt u vinden op 
onze website (https://seniorenverenigingteylingen.nl). Het huishoudelijk 
reglement beschrijft de dagelijkse gang van zaken van de vereniging, 
alsmede aanvullingen en uitwerkingen van de statuten, maar ook de 
taken en bevoegdheden van de bestuursleden.  
Het bestuur hoopt dat vele leden bij deze ledenvergadering aanwezig 
kunnen en willen zijn, nu de coronamaatregelen zo goed als allemaal zijn 
afgeschaft. Het is namelijk van groot belang om tijdens deze vergadering 
met elkaar in gesprek te komen over hoe het verder moet gaan met 
Seniorenvereniging Teylingen. Aansluitend aan de vergadering wordt de 
film ‘Happy Together’ van André Rieu getoond.  
 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, is het bestuur op zoek naar nieuwe 
voorzitter. Helaas was deze oproep zonder succes, ook de persoonlijke 
pogingen om iemand voor deze functie te vinden heeft nog geen positief 
resultaat gehad.  
 
Op 27 mei 2022 vertrek een groep senioren van Seniorenvereniging 
Teylingen voor een gezamenlijke vakantie naar hotel Gaasterland.  
 
Tot slot maak ik persoonlijk van de gelegenheid gebruik om iedereen te 
bedanken voor de lieve emails en kaartjes die ik ter opbeuring heb 
mogen ontvangen na m’n knieoperatie. 
 
Netty Havenaar,  
secretaris 
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Agenda Algemene Ledenvergadering  
van Seniorenvereniging Teylingen 

in de Theaterzaal van ’t Onderdak in Sassenheim, 
op woensdag 18 mei 2022, aanvang 13.30 uur 

AGENDA: 
1.  Opening en welkomstwoord 
2.  Mededelingen 
3.  Ingekomen stukken 
4     Secretarieel jaarverslag 2021 (voor te behandelen cq goed te  
        keuren stukken zie https://seniorenverenigingteylingen.nl/bestuur/  
       (voorafgaand aan de vergadering liggen enkele exemplaren 
       jaarverslag en huishoudelijk reglement ter inzage) 
5.  Toelichting financieel jaarverslag 2021 
6.  Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe commissie 
7.  Decharge van het bestuur 
8.  Vaststelling contributie 2023 
9.  Bestuursverkiezingen 

• Vacature voorzitter 
Leden kunnen zich kandidaat stellen. Het bestuur heeft in de  
nieuwsbrief van november 2021 een oproep geplaatst.  

10.  Huishoudelijk reglement  
11.  Rondvraag 
12.  Sluiting 
Leden die graag een compleet jaarverslag en een compleet financieel  
verslag willen ontvangen kunnen dit aangeven bij de secretaris.  
 

Wij Zien U Graag op 18 mei! 
 

Aansluitend: na het officiële gedeelte van deze middag wordt de film 
getoond van “Happy Together” van André Rieu. ‘Happy Together’ is  
een prachtige en emotionele ‘ode aan de vreugde’, waarin de terugkeer 
naar het normale leven, geluk en liefde worden gevierd. 
  



Nieuwsbrief : mei 2022, nr. 5   
 

-6-  

 
     Seniorenvereniging Teylingen 

  

Gemeenschappelijke activiteitencommissie 
Mei 2022 
11 wo  Dagtocht met de Museum Plus Bus 

De opstapplaatsen in volgorde: 
8.00 uur  Kerkplein in Voorhout 
8.20 uur ‘t Onderdak in Sassenheim 
8.40 uur ‘t Trefpunt in Warmond 

18 wo 13.30 Algemene Ledenvergadering in de Theater-
zaal van ’t Onderdak te Sassenheim (zaal 
open 13.00 uur). 

27 vr 10.30 Vertrek vakantiegroep Gaasterland vanaf ’t 
Onderdak in Sassenheim. 

 
Agenda Sassenheim 

 
Mei 2022 
02 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
02 ma 14.00 Bowlen met afsluitend diner Dekker 
04 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  
09 ma 14.00-16.00 Filmmiddag Zaal 5+6 
16 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
18 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  
19 do 14.00-16.30 Bingo met loterij Theaterzaal 
25 wo  KBO-PCOB nr.6 + nieuwsbrief  
25  wo 14.30 Sluiting seizoen met optreden Graaf Jan 
27 vr 10.30 Vertrek deelnemers vakantie-

week naar Gaasterland 
‘t Onderdak 

30 ma 14.00-16.00 Leesclub Zaal 6 
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Agenda Voorhout 
 

Mei 2022 
03 di 9.30 uur Schilderen en tekenen De Verdieping 
03 di 14.00 uur Sjoelen en klaverjassen De Verdieping 
10 di 14.00 uur Sjoelen en klaverjassen De Verdieping 
17 di 9.30 uur Schilderen en tekenen De Verdieping 
17 di 14.00 uur Sjoelen en klaverjassen De Verdieping 
24 di 14.00 uur Sjoelen en klaverjassen De Verdieping 
31 di 14.00 uur  Sjoelen en klaverjassen De Verdieping 

 
 

Agenda Warmond 
 

April 2022 
28 do 13.30 uur Koningskaarten Trefpunt 
Mei 2022 
03 di 14.00 uur Soos Trefpunt 
05 do 10.00 uur Fietsen met senioren Ooievaarsnest 
05 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
12 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
19 do 10.00 uur Fietsen met senioren Ooievaarsnest 
19 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
24 di 13.45 uur Wandelen in Leiden Leiden 
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Activiteiten afdeling Sassenheim 
Zoals u onderstaand kunt lezen zijn we weer volop gestart met onze 
activiteiten. Deze maand hebben de dagtochten naar de Modeshow 
in Boskoop en naar de Hoekse Waard met een bezoek aan 2 musea 
op het eiland Tiengemeenten plaatsgevonden. Ook vond deze maand 
de presentatie Menneweg en ons gezellige voorjaarsdiner bij Grand 
Café Graaf Jan plaats. 
Maar ook onze vaste activiteitengroepen zitten niet stil. Dan hebben 
we het over aquarellen, bingo, bloemschikken, hobbygroep, lees-
groep, bowlen, quilt-bee. Elke maand of om de 14 dagen komen zij 
een middag bijeen. In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen 
wat de quilt-bee zoal doet. In deze nieuwsbrief zijn de begeleiders 
van de aquarel- en de hobbygroep aan de beurt. 
Op donderdagmiddag 16 juni organiseren wij een open middag waar 
we laten zien wat elke groep zo’n middag doet en wat ze zoal 
gemaakt hebben. Onder het genot van een drankje en een snackje 
kunt u geheel vrijblijvend komen kijken. En neem gerust een vriend 
of vriendin mee die nog geen lid is. Verspreid over de middag houden 
we een paar bingospelletje met een paar leuke prijsjes. 
Locatie : zaal 5/6 van ’t Onderdak 
Aanvang : 14.00 uur Kosten: gratis 
 
Aquarellen 
Mij, Annet van Gerven, is gevraagd een stukje 
voor de nieuwsbrief te schrijven. Met mijn lessen 
die ik sinds 2018 in Sassenheim geef, probeer ik 
mijn passie die ik heb voor het tekenen over te 
brengen op mijn cursisten. Afwisselend met 
diverse materialen, potlood, pastel, aquarel en 
acryl.  Met een voorbeeld als tijdschrift, foto of 
stilleven op de tafels, kan iedereen naar keuze, 
een eigen werk te maken, daarbij kan ik hun begeleiden en uitleggen 
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hoe het materiaal, kleur, vorm, tot een leuk resultaat te maken. Voor 
de eerste keer met nieuw materiaal, zorg ik hiervoor, daarna kan 
men dit eventueel zelf aanschaffen. 
Het samen doen en hier plezier uithalen, het overbrengen van mijn 
kennis, passie geeft mij voldoening en ook een boost, om mijn eigen 
ding te tekenen, schilderen, mijn spontane inspiratie, het kiezen van 
mijn eigen weg, zoals stijl, kleurgebruik, voor meer info van mijn 
werk, www.KuCo.nl en www.annetvangerven.exto.nl 
#annetcrea  
 
HOBBYGROEP 
Wij, Anneke  de Zwart en Bep van Tol hebben een 
gezellige hobbyclub bij Seniorenvereniging 
Teylingen. Wat wij doen is gezellig met elkaar 
kletsen, maar niet zonder onze handjes te laten 
wapperen! De een zit te breien voor de klein-
kinderen en de ander borduurt of haakt. We maken ook gezamenlijk 
iets bijvoorbeeld met Pasen, herfst en kerst.  
Denkt u, dat vind ik ook leuk. Kom gerust bij ons langs. De koffie staat 
klaar!. We hopen u te zien in het Onderdak op de eerste en derde 
maandag van de maand. 
Groeten van Anneke en Bep  
 
Verslag dagtocht Hoeksche Waard/Tiengemeten  
Op dinsdag 29 maart vertrokken we met een volle bus naar de 
Hoekse Waard. Een mooi gebied. Het was bewolkt en wat nevelig 
maar droog. We kwamen al om 10.15 uur aan bij het restaurant “De 
Eendrachtshoeve” waar de koffie met een “korendijkje”  klaar stond.  
Daarna hebben we met de bus, waar intussen ook een gids was 
ingestapt, de Hoeksche Waard verkend. De gids was van beroep 
landbouwer geweest en heeft ons veel over teelt van diverse 
gewassen verteld. De Hoeksche Waard heeft een sterk agrarisch 
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karakter. De boerderijen en daarbij behorende erven zijn altijd 
toonaangevend geweest voor dit gebied. In de Tweede Wereldoorlog 
zijn veel historische gebouwen en landschappelijke elementen 
verdwenen. Van de meer dan duizend boerderijen die er in de 
afgelopen eeuwen in de Hoeksche Waard hebben gestaan zijn er 
ongeveer nog 700 over. Een groot aantal van deze boerderijen 
verkeert nog steeds in mooie staat en zijn nog voorzien van de 
oorspronkelijke erfbeplanting. Na deze bustocht door de Hoeksche 
Waard keerden we  terug naar het restaurant voor een heerlijk diner. 
Hierna gingen we met een veerpont naar 
het natuureiland Tiengemeten voor een 
bezoek aan het Rien Poortvliet museum 
en het Landbouwmuseum aldaar. In 
twee groepjes zijn wij door vrijwilligers 
rondgeleid en hebben wij veel gehoord 
over het leven en werken van Poortvliet. 
Het schilderen van de natuur “Het jaar 
rond”. Ook de kabouters zijn een regelrechte creatie van de bovenste 
plank. Het winkeltje liet wel zien dat het werk commercieel is 
toegepast op kalenders, kerstkaarten etc. Dit alles was te koop, maar 
de schilderijen niet. In het Landbouwmuseum hebben we veel land-
bouwmaterialen gezien en sterke verhalen gehoord. 
Daarna keerde we met de pont weer terug naar de Hoekse Waard 
waar de bus klaar stond voor de terugreis naar Sassenheim, waar we 
moe, maar voldaan, rond 18.00  uur aankwamen. 
Het was een geslaagde dag, en we hopen, dat onze nieuwe tocht eind 
september ook zo mag zijn. 
 
Presentatie Menneweg 
Stichting Oud Sassenheim gaf voor onze leden maandag 11 april een 
presentatie over de geschiedenis van de Menneweg en het rijke 
roomse leven. Zij  lieten zien hoe de Menneweg er uit zag van rond 
1300 tot nu met oude foto's en kaarten, welke huizen en boerderijen 
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er stonden hoe het er nu uit ziet: vanaf de Hoofdstraat tot aan het 
uitkijkpunt achter in de eendenkooi. Daarna kregen we een 
presentatie over het Rijke Roomse leven in Sassenheim. Van de oude 
Dorpskerk, de schuilkerk, tot aan de kerk van nu. (Een schuilkerk 
(eigenlijk huiskerk) is een van buiten niet herkenbaar kerkgebouw 
zoals die ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
werden gebruikt door rooms-katholieken, oudkatholieken, remon-
stranten, lutheranen en doopsgezinden.) 
Ook lieten ze veel foto’s zien van de oude Bernardus en wat die in de 
loop van de jaren voor Sassenheim betekend heeft. Er is ook een 
tentoonstelling ingericht met gebruiksvoorwerpen en kleding van de 
pastoors, kapelaan en zusters uit de Pancratiuskerk en de Bernardus. 
 
Zomeractiviteiten 2022 
In de mooiste zomermaanden van het jaar - juli/augustus - wordt 
voor de leden die niet op vakantie zijn of gaan zomeractiviteiten 
georganiseerd. We starten midden juli met een wandeltocht en 
eindigen op 26 augustus met een gezellige barbecue bij De Oude Tol 
Partycentre .  
Volgende maand wordt u hierover nader geïnformeerd. 
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                               Vakantie 
 

                       Het is weer Mei 
                       We zijn weer blij 

                                 Deze zomer gaan we er op uit 
De zonnestralen raken onze huid 

De straten van de stad worden versierd met bloemen 
Overal hoor je insecten zoemen 

 
We hebben plannen om er uit te gaan 

Het mooie weer dat komt er aan 
Naar de Middellandse zee 

Of in eigen land iedereen mag mee 
Voorlopig zien we de zon weer veel schijnen 

Voor de groten en ook voor de kleinen 
 

's Avonds genieten van het late licht 
Met zon of wolken in een vergezicht 

Het buitenland is ook heel fraai 
Hier een berg en daar een baai 

Bossen rivieren stranden en oude steden 
Om dat te zien wordt heel wat gereden 

 
Ook vliegen kan men naar verre landen 

Tropische regenwouden of helder witte stranden 
We zien ook culturen van andere volken 

Fraaie versierselen en mooi bewerkte dolken 
Er komt geen eind aan de mogelijkheden 

Als men betaald kan men overal heen treden 
 

Blijven we dichter bij huis 
Dat is heus geen kruis 
Genieten kan men ook in eigen land 
We hebben polders bossen duinen en strand 
Wees tevreden met warmte en licht 

                              Dat is het einde van dit gedicht 
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Afsluiting seizoen 
op woensdag 25 mei 2022 

 
Alweer de laatste middag van het seizoen. We sluiten af met een 
gezellige middag op woensdag 25 mei 2022. 
Voor u komt optreden zangeres Aleida Plat. 
Deze optredens verzorgt zij  al ruim 21 jaar 
samen met haar man Martijn op gitaar en 
zang. Door hun  jarenlange ervaring voelen zij  
zeer goed de sfeer aan en weten zij als geen 
ander welk volume en sfeer passend is voor 
uw gelegenheid. De reacties zijn altijd erg enthousiast. 
 
We benadrukken nog eens dat aanmelden voorafgaande aan de 
betaling verplicht is bij het secretariaat tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr 
tussen 11.00 en 13.00 uur) of per mail  
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl.  
 
NA AANMELDING (vóór 15 mei) dient het deelnamebedrag overge-
maakt te worden op bankrekeningnr. NL06RABO0354591983 ten 
name van Seniorenvereniging Teylingen onder vermelding “Sluiting 
seizoen 2021-2022”.  
Betaalt u ook voor iemand anders, dan graag uw eigen naam én de 
namen van de medereizigers vermelden. 
 
Kosten: €8,-- per persoon, niet-leden €12,50. Dit is inclusief koffie, 1 
consumptie en een lekker hapje.  
Locatie: Grand Café Graaf Jan, J. van Brabantweg 4 
Tijd: van 14.30-17.00 uur (zaal open 14.00 uur) 
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Kruiswoordpuzzel 2022/5 

 
 

ALLEENHEERSER 
ARBEIDSANALIST 
BALLONVAARDER 
BALSEMEN 
BEKOELEN 
BELASTINGJAAR 
BELGISCH 
BESTUDEERD 
BEVAARBAAR 
BLOWEN 

ENGELENBAK 
EREGESTOELTE 
FRIKADELSPECIAAL 
HITSBERG 
JONGVEE 
KIELHALEN 
KLETSNAT 
KNOKIG 
KOPIEERAPPARAAT 
LIEFHEBBEN 

OPSLUITING 
PEELKANT 
ROLBEWEGING 
ROZENBURG 
SINTERKLAASFEEST 
SLAAPVERWEKKEND 
STIERLIJK 
TEREIJKEN 
TOENDRA 
TOEVLOED 

T  D  N  A  F  R  O  Z  E  N  B  U  R  G  N  S  G  C  K  
D  S  N  E  R  E  G  E  S  T  O  E  L  T  E  I  I  D  O  
R  R  I  E  I  D  B  E  L  G  I  S  C  H  M  N  I  O  P  
P  E  E  L  K  A  N  T  N  E  K  IJ  E  R  E  T  L  P  I  
G  D  S  E  A  K  A  E  L  L  E  C  O  M  S  E  I  S  E  
R  R  N  R  D  N  E  w O  L  B  V  A  B  L  R  E  L  E  
K  A  E  E  E  U  A  w G  T  R  T  M  E  A  K  F  U  R  
R  A  A  B  L  E  T  S  R  E  H  N  O  V  B  L  H  I  A  
K  V  B  J  S  E  H  S  D  E  w E  L  A  S  A  E  T  P  
L  N  J  N  P  T  O  N  E  I  V  M  K  A  T  A  B  I  P  
E  O  O  E  E  O  I  K  E  B  E  P  W  R  I  S  B  N  A  
T  L  N  K  C  L  T  H  E  E  R  B  A  B  E  F  E  G  R  
S  L  G  N  I  G  E  w E  B  L  O  R  A  R  E  N  B  A  
N  A  V  C  A  G  R  G  K  I  E  L  H  A  L  E  N  U  A  
A  B  E  L  A  S  T  I  N  G  J  A  A  R  IJ  S  G  O  T  
T  O  E  V  L  O  E  D  N  E  M  M  E  L  K  T  S  A  V  
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CILINDERVORMIG 
CINEMATHEEK 
ELLECOM 
 

MOLKWAR 
ONEER 
ONHERSTELBAAR 
 

TOPJAAR 
VASTKLEMMEN 
WEGWAAIEN 

 
 
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 heeft te 
maken met een beweegbaar element in de polder. 
 
Uitkomst vorige woordzoeker (2022/3) luidde: Moeilijkheidsgraad 
 
1e prijs bon van €10,00   2e prijs bon van €7,50    3e prijs bon van €5,00       
Vishandel Schuitemaker      Bakker Maanen      Bloembinderij De Vos 
 

Na loting is de 1ste prijs voor Mw. Elske Kuperus, Wanmolen 47, 
Schoonzorgseweg 8, 2de prijs voor Mw. E.E. Evers, Kwekersweg 15 en 
de  3de prijs  voor Mw. Inge Paus, Kagertuinen 102. 
 
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd.  
 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe 
puzzel. Stuur de oplossing van deze puzzel uiterlijk 11 mei 2022 
schriftelijk in naar het adres van het secretariaat Kagerdreef 186 of 
mail naar secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. Vermeld uw 
naam, adres en telefoonnummer. Als laatste mogelijkheid kunt u 
bellen naar 06-18184053. 
 
P.S. De puzzel is alleen bestemd voor leden die lid zijn van Senioren-
vereniging Teylingen, afd. Sassenheim. 
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Contactpersoon rayon 3 
Mijn naam is Rini de Kleijn, geboren in 
1946 in Den Haag. In 1970 getrouwd en 
in Sassenheim gaan wonen. Ik heb 1 
zoon, wonend in Sassenheim en 1 
dochter wonend in Meppel met man en 
tweeling (2 jongens) van 7 jaar. 
 
Ik ben contactpersoon in rayon 3 dat wil zeggen ik breng de nieuws-
brief, het ledenmagazine KBO-PCOB en verjaardagskaarten rond voor 
de leden woonachtig in de Hoofdstraat (oneven nummers 115 t/m 
153), Julianalaan, Irenestraat, Margrietstraat, Marijkestraat, Beatrix-
straat, Vooruitgangdreef, B.G.J. Berntzenstraat, Maximalaan, Hein 
Baderstraat, Tijloosstraat, van Heemstrastraat, Prins Bernhardstraat, 
Prins Clausstraat, Prinsenhof, Tolhuisstraat, Zandslootkade.  
Ook bezorg ik bij kroonjarigen persoonlijk een ruiker bloemen. Dit 
persoonlijk contact wordt bijzonder op prijs gesteld. 
Daarnaast zit ik in de activiteitencommissie en verzorg ik samen met 
Netty de maandelijkse bingo. 
Tevens ben ik vrijwilligster bij de Bernardus en Korfbalvereniging 
TOP. Verder zing ik bij het Pancratiuskoor, waar ik secretaresse ben, 
en ga ik 1 keer per week bowlen en zwemmen. Als het mooi weer is 
ga ik wandelen of fietsen; verder houd ik van lezen. 
 
Filmmiddag: House of Gucci  
Op maandagmiddag 9 mei a.s. wordt de film House 
of Gucci getoond. Deze film is geïnspireerd op de 
schokkende ware gebeurtenissen rond het familie-
imperium achter het Italiaanse modehuis Gucci. In 
een verhaal dat zich over drie decennia uitstrekt, 
komen liefde, verraad, decadentie, wraak en 
uiteindelijk ook moord voorbij. We zien hoe ver de 
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familie bereid is te gaan in hun streven naar macht en om de naam 
van het befaamde modemerk hoog te houden. 
 

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. 
 
Oproep reserve vrijwilligers 
Vele organisaties in ons land bestaan bij de gratie van voldoende  
vrijwilligers. Dit geldt evenzo voor onze afdeling Sassenheim.  Voor al 
onze activiteiten, en dat zijn er nogal wat, is de inzet van personen 
die hun diensten vrijwillig aanbieden van groot belang. Op dit 
moment heeft de afdeling voldoende vrijwilligers voor diverse 
soorten hand- en spandiensten.  
 
Maar de afdeling is op zoek naar vrijwilligers die op de reservelijst 
willen staan mocht een vrijwilliger uitvallen. Taken kunnen zijn het 
rondbrengen van het ledenmagazine KBO-PCOB, verzorgen van 
koffie- en thee bij activiteiten, het gebruiksklaar plaatsen van film- en 
bingoapparatuur etc. etc. Leden die zo nu en dan in een noodsituatie 
graag een handje willen helpen worden verzocht zich aan te melden. 
Wij nemen je dan op in een poule van vrijwilligers die wij kunnen 
raadplegen om zich incidenteel dan wel structureel voor de 
vereniging en haar leden in te zetten.  
Opgeven kan bij onze secretaris, Netty Havenaar 
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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  
720 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  
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@hetnet.nl 
coördinator iPad- en tabletcoaches  
tel: 0252-348458 

 




