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Voorwoord 
 
Beste leden, 
Welk belangrijk nieuws vindt u in deze Nieuwsbrief? 
Allereerst de uitnodiging voor de Algemene 
Ledenvergadering 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 veel 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 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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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. 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/bestuur/
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Zomeractiviteiten 
 
In de mooiste zomermaanden van het jaar, juli/augustus, worden 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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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 

 
 
 
 

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 

s 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Contact & Info 

Ook lid worden?  

Dat kan via website 

https://seniorenverenigingteyling

en.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  

Drukkerij Duineveld  

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://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@hetnet.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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   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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Leden activiteitencommissie Voorhout 

 
 
Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG Voorhout, 
tel: 0252-283713 
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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Paasworkshop 
 
Woensdagmiddag  13 april hebben wij na een lange tijd weer 
een paasworkshop bij Natasja gehad. 
Iedereen had er veel zin in.  
Onder veel gepraat en gelach begonnen wij aan ons paasstuk. 
Een fijne middag met wat lekkers bij de thee of koffie. 
Moeder Corrie bakte anders een lekkere cake voor ons, maar 
helaas is  
zij niet meer in ons midden. 
 
Wij zijn met een 
mooi paasstuk 
naar huis gegaan. 
Misschien een 
optie om het ook 
in het  najaar te 
doen.  Voor 
Natasja een prima 
idee. 
Natasja bedankt. 
 
 
 
 
 
 
Trees van den Berg 
 
 
 
 



Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

13 
 

 
 
 
 
 
 
LUNCH BIJ CAFÉ RESTAURANT WELGELEGEN 
 
Op 9 juni willen wij, de 
activiteiten commissie Voorhout, 
een lunch organiseren. 
Zou u het leuk vinden om met 
ons in café restaurant 
Welgelegen dit mee te maken? 
Meld u dan aan vóór  25 mei 
2022, zodat u zeker weet dat er 
ook voor u een plaats is. 
De kosten van de lunch is bepaald op  € 22.50. 
 
Wat krijgt u daarvoor: 
Soepje naar keuze, boterham met spiegelei, boterham met 
kroket en als afsluiting 
Koffie met bonbons. 
Voor en/of tijdens de lunch twee drankjes. 
Daarnaast is het gezellig om op een leuke locatie samen te zijn. 
 
Kunt u moeilijk komen, dan zorgen wij voor vervoer. 
Kijk op de invulstrook waar u zich kan opgeven. 
Groet, 
De Activiteiten Commissie Voorhout. 
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Hallo allemaal 
Nou is er toch alweer een maand voorbij en zitten we in april die 
ook al bijna weer om is. April doet wat hij wil! 
Het gezegde van april komt wel uit want in april hebben we alles 
gehad storm, hagel, regen, sneeuw en zelfs vorst! 
Aprilletje zoet geeft nog wel eens een witte hoed. 
Ik hoop dat de pruimen er nog aan komen van de zomer want de 
bloesem stond volop in bloei met die vorst. 
Twee jaar terug was dat ook zo en dat jaar had ik haast geen 
pruimen aan de boom. 
Wel heb ik de kalk en mest kunnen strooien dus kan alles weer 
goed groeien. 
Soms is het wel fijn dat het niet zo mooi weer is want dan wordt 
er binnen nog wat schoongemaakt. 
Vorige week heb ik 3 uur op een stoeltje tegenover de kerk 
gezeten.  
De Andreasschool had verkeersexamen en te kort moeders en 
vaders en dan gaat oma maar. 
We kregen een lijst mee waar je op moest letten bij het fietsen. 
Kwam radio West langs en hebben we het gehad over de 
dwarsdrijvers. Het was leuk om mee te maken. 
Zaterdag 9 april hebben we met vrienden uit Woerden die ook in 
de melkhandel zaten een bloembollenroute gefietst 
We wilden een week eerder gaan maar toen was er hagel, wind 
en regen. 
Nu waren er ook wel buien maar daar konden we tussendoor 
fietsen. 
Wat genoten ze van de bollenvelden, ze zetten alles op de foto, 
daar zie je aan dat wij het al gewoon vinden. 
Het was een geslaagde dag en met de wind en zon zijn we nog 
aardig bijgekleurd. 
Met de bloemencorso komen ze nog een keertje terug dat gaat 
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gelukkig dit jaar door. 
De tuin staat volop in bloei. Ik heb zelfs al veel weggehaald aan 
uitgebloeide bollen. 
Nu het wat kouder is staan ze iets langer te bloeien. 
Wij hebben deze week de tweede boosterprik gehaald en Hein 
had er wel last van. 
Helaas gaat de busreis van 9 juni niet door te weinig 
deelnemers. 
We zwemmen een graadje kouder maar als je zo bezig bent met 
aqua joggen merk je het niet eens behalve als je  aan het begin 
erin springt. 
Dan is het al bijna al weer mei, leuk vooruitzicht! 
We gaan dan een weekend met de kinderen en kleinkinderen in 
Eerbeek wandelen fietsen en samen praten. 
Laten we hopen dat het goed weer is dan en dat we veel dingen 
buiten kunnen doen. 
We hebben een gezegde: Op goede vrijdag regen brengt de 
boer geen zegen. 
Gelukkig was het toen droog en hebben we mooie paasdagen 
gehad. 
De Paasbingo was een geslaagd feest. Er waren 65 deelnemers 
en velen gingen met een leuk prijsje naar huis. 
Jan en de firma van der Slot hebben ons verrast met een potje 
narcissen. 

Deze narcissen Tête à Tête vind ik zo mooi en bloeien het eerst. 
Vroeger kwam mijn vader de eerste brengen in onze winkel en 
dan zetten ik ze in kleine vaasjes op de toonbank. 
Nu eindig ik. Maak er allemaals een fijne maand van . 
    
Groetjes Willy van der Meer 
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GEZONDHEIDSZORG:  KWESTIE VAN MOETEN EN NIET MOGEN 

Zeg eens A…..,zei de dokter. 
Maak eens een vuist, zei de bloedprikster. 
Even omdraaien. Zei de was-zuster. 
Kunt u even opzij gaan, zei het röntgen-meisje. 
Uw been recht houden, zei de therapeut. 
Diep inademen, zei de longarts. 
Adem vasthouden, zei de long-functionaris. 
Goed ontspannen, zei de maagspiegellaar.  
 
U zou u wat meer moeten ontspannen, zei de ergotherapeut. 
U moet uw plas goed bewaren, zei de verpleegster. 
U moet het telkens in de pan doen, zei haar collega. 
U moet alles opeten, zei de diëtiste. 
U moet moed houden, zei de pastor. 
U moet niet bang zijn, zei de chirurg. 
U moet de kat wegdoen, zei de dermatoloog. 
U moet méér drinken, zei de uroloog. 
U moet ophouden met drinken, zei de enterroloog. 
U had eerder moeten komen, zei de neuroloog. 
U moet méér bewegen, zei de reumatoloog. 
 
U mag niet bewegen, zei de radioloog. 
U mag geen kanarie meer houden, zei de allergoloog. 
U mag niet meer roken, zei de pulmonoloog. 
U mag geen zout meer gebruiken, zei de cardioloog. 
U mag niet tillen, zei de gynaecoloog. 
Niet zo zwaar aan tillen, zei de psycholoog. 
U moet nuchter blijven, zei de anesthesioloog. 
Nuchter blijven, zei de filosoof. 
Morgen naar huis, zei de epiloog. 
GOD ZIJ DANK, ZEI DE PATIËNT. 

 
AFZENDER   GRAPJE 
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Bloembollentijd. 
Wat is het toch fijn dat we in deze tijd met dit mooie weer kunnen 
genieten van de mooie bloemen op de velden. 
 

 
Het bloemencorso is alweer voorbij. Wat was het mooi. Een van 
onze leden heeft mee geholpen bij het steekwerk op de 
corsowagen van de gemeente Teylingen. 
We zijn bevoorrecht dat we in deze streek mogen wonen. 
We kunnen ook genieten van de bloemenpracht in de 
Keukenhof. 

 
Ik wens voor iedereen een wereld vol bloemen, 
Ik wens een wereld vol licht, 
Ik wens van alles het beste 
een glimlach op ieders gezicht. 
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ZELFVERTROUWEN 
 

VERGELIJK JEZELF MET JEZELF. 
Waarom zou je jezelf vergelijken met een ander? 
Niemand in de wereld kan beter jou zijn dan jij zelf. 
Als je je met niemand anders vergelijkt, dan word je wie je bent. 
Dan zorg je voor een goede focus op het beste en het mooiste in 
jezelf. 
 

WEES VRIENDELIJKER VOOR ANDEREN. 
Wanneer je vriendelijker bent voor anderen, dan ga je anders 
naar jezelf kijken. 
En geef jezelf dan ook in gedachten schouderklopjes voor je 
eigen gedrag. 
Waardeer je eigen goede daden. 
 
Als jij een ander een compliment geeft, is de ander veel eerder 
bereid 
om ook het mooie in jou te benoemen. 
 
  ALS JE EEN FOUT MAAKT, WEES ZELF JE BESTE VRIEND. 
 
Praat tegen jezelf op de manier zoals de ander jou zou helpen. 
Geef jezelf de peptalk die je anderen ook zou geven. 
Het helpt je om met meer acceptatie naar je fouten te kunnen 
kijken. 
 
Fouten zijn in ieder geval het bewijs dat je iets nieuws probeert. 
En in de fouten schuilen vaak de mooiste mogelijkheden voor 
groei. 
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Aanmeldingsformulier 

LUNCH BIJ CAFÉ RESTAURANT WELGELEGEN 

aan de Jacoba van Beierenweg 

op donderdag 9 juni 2022 

om 12.00 uur 

Aanmelden vóór 25 mei. 

 

De € 22,50  te voldoen op banknummer NL06 RABO 

0354591983 t.n.v. Seniorenvereniging Teylingen onder 

vermelding van: Lunch Welgelegen. 

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

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

Postcode..………………………………………………... 

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

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

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

 

Wil graag mee rijden..…………………………………… 

 

Inleveren bij: 

Jan Bol              Dinsdagse wetering 44 of 

Trees van den Berg   Herenstraat 95  of 

Wim van Kampen      Boekhorstlaan 146 
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 Seniorenvereniging Teylingen 

Speerpunten 

KBO-PCOB, de landelijke organisatie, spreekt namens een 

brede achterban van een kwart miljoen leden. Met een krachtig 

geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, 

overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe 

leiden dat de positie van senioren in de samenleving 

gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief 

betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling.  

Seniorenvereniging Teylingen heeft deze 5 speerpunten in haar 

beleid overgenomen. 
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