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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:    

Han van der Geer, tel. : 0252-703796  

Email: hannelvdgeer@ziggo.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  
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VOORWOORD 
 

Beste leden, 

 
Het is vrijdagmiddag 7 oktober, we hebben een volle zaal met blije 

gezichten. We vieren vandaag de “internationale dag van de 

ouderen”. Heerlijk een kopje koffie of thee met een gebakje, drankje 

en hapje. Fijn om vrienden en bekenden weer te ontmoeten. Na 2 

jaar mag het weer, zeggen we tegen elkaar. Maar we blijven alert.  

Wat hebben we genoten van het Leids Viswijvenkoor. Soms zongen 

we mee. Bekende zeemansliederen met een  “eigen tekst” wat mooi 

hertaald. Jammer dat de zangeres van de Linge Revue vanwege 

corona er niet bij was. Maar het koor van 150 ouderen maakte het 

helemaal goed.  

De “dag van de ouderen” is er voor alle senioren in Teylingen, al is 

de vriendin of vriend geen lid van onze vereniging, ze zijn wel harte 

welkom, wel van tevoren aanmelden.   

 

Intussen is ook de uitslag van de Rabo ClubSupport actie bekend, 

met €367,32 kunnen we weer leuke dingen doen. Een mooie 

manier om de verenigingskas te spekken.  

Iedereen die gestemd heeft "ENORM BEDANKT"  

 

Het programma voor de komende maand zit weer vol met leuke 

activiteiten. Zin om een keer mee te doen? Kom gerust langs. 

 

Hans Wilson 
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Wanneer begint de wintertijd in 2022? 
Wintertijd begint altijd op de laatste 
zondag van oktober. De exacte datum 
waarop deze tijd ingaat verschilt daarom 
elk jaar. Wintertijd is eigenlijk onze 
standaardtijd. Bij de overgang wordt de 
klok in de nacht van zaterdag op zondag 
een uur achteruit gezet. Zo kun je lekker 
een uurtje langer slapen. Officieel moet de klok om 3 uur 's 
nachts naar 2 uur 's nachts verzet worden. Maar ’s morgens 
mag ook. 
Wintertijd 2022 begint op zondag 30 oktober in week 43. 
 

Maandag 12 december 2022 

 Ladies Day in kerstsfeer 

Deze dag staat de “Ladies Day in 

Kerstsfeer” op het programma bij Van der 

Klooster Mode in Boskoop. U gaat hier 

vandaag genieten van een prachtige 

modeshow in kerstsferen. De ontvangst is 

met koffie en gebak waarna de mannequins 

de nieuwste mode showen. Hierna wordt u 

een lunch aangeboden. Dan splitst de groep 

in tweeën! De ene helft gaat naar een gezellige bingo met leuke 

te verdienen prijsjes gaat en de andere helft van de groep gaat 
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rondkijken in de winkel daarbij is deskundige advies altijd 

aanwezig. Na ongeveer een uur wisselen de groepen. En voordat 

u weer naar huis gaat, wordt de dag gezellig afgesloten met een 

feestelijk advocaatje met slagroom. 

Het belooft wederom een gezellige dag te worden. 

Vertrektijden (let op: tijden zijn gewijzigd) 

om 08.40 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 

om 08.55 uur van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, in 

Sassenheim en om 09.10 uur bij het Trefpunt, Herenweg 80 in 

Warmond. 

 

Prijs dagtocht: € 22,50 voor leden €27,50 voor niet leden. Dit is 

incl. reisverzekering. Leden van Seniorenvereniging gaan voor. 

Aanmelden: tot 1 december 2022 bij het secretariaat 

Seniorenvereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR 

Sassenheim, per  

email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl (voorkeur) of 

per telefoon 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur). 

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. 

Coördinator: Netty Havenaar 

 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Gezamenlijke vakantieweek Seniorenvereniging Teylingen 

 vrijdag 9 juni tot vrijdag 16 juni 2023 

naar Neukirchen in Duitsland 

 

Deze groepsreis nemen wij u mee naar gezellige kuur- en 
vakwerkstadje Neukirchen in het lieflijke Duitse Knüllgebergte. 
Dit Knüllgebergte is tussen Kassel en Fulda gelegen, op zo’n 
400 km. van Utrecht en staat bekend als dé romantische 
omgeving van Noord Hessen, in het hart van Duitsland. Het is 
een uitstekend vakantiegebied voor groepen met vele mooie 
korte maar ook langere excursiemogelijkheden, met prachtige 
diversiteit aan interessante bezienswaardigheden. Neukirchen 
is een bekend kuur- en vakantie-stadje met een gezellig 
centrum met typische vakwerkhuizen, winkeltjes, restaurantjes 
en terrasjes. We verblijven in Landhotel Combecher, een 
uitstekend hotel voor seniorengroepen. Het hotel is een gastvrij 
familiehotel gelegen in het gezellige centrum van het kuurstadje 
Neukirchen. Het hotel is typisch Duits ingericht met een sfeervol 
stamhaus met een nieuwe hotelvleugel met moderne kamers. 
Deze zijn keurig ingericht en voorzien van douche, toilet, 
televisie, internet en meerdere kamers hebben een balkon of 
terras. Alle kamers zijn gelijkvloers of per lift bereikbaar. Verder 
heeft Hotel Combecher een sfeervol restaurant met open haard, 
hotelbar, kegelbanen en een mooie tuin met terras en 
barbecuemogelijk-heden.  
Arrangementsprijs: €   845,00 bij minimaal 45 personen  

    Toeslag 1-persoonskamer € 98,00 
Bij de prijs inbegrepen: 
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 Hotel verzorging op basis van volpension (Lunch op de 
heen- en terugweg en 7x 3 gangen 
avonddiner + 2 drankjes, ontbijtbuffet, lunch 
/of lunchpakken) en afscheidsdiner 

 Barbecue op het tuinterras, gratis i.p.v. het 
avonddiner 

 Begeleide wandeling door Neukirchen met 
kerk bezoek 

 Kegelavond in het hotel met kleine prijsjes 
 Gezellige avond met live muziek 

 Gids in Alsfeld, Gids in Kassel 

 Entree watermolen 

 Entree Wildpark Knüllgebergte 

 Toeristenbelasting 
 
Begeleider: Annelies Veltman, coördinator: Netty Havenaar 
Beschrijving vakantieprogramma en verdere gegevens op te 
vragen bij het secretariaat. 
 

Zie voor onze voorwaarden bij deelname aan dagtochten en/of 

meerdaagse reizen 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/activiteiten 

  

https://seniorenverenigingteylingen.nl/activiteiten
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De Kunstbus Lisse rijdt weer! 

 
Als u op een comfortabele 
wijze een theater, een 
museum en dergelijke wilt 
bezoeken, kunt u 
gebruikmaken van de 

Kunstbus Lisse: een vervoersvoorziening voor 55-plussers. Tot de 
jaarwisseling staan de volgende culturele uitstapjes op het 
programma: 

 Zondag 13 november: Nederlands Danstheater in Amstelveen. 

 Dinsdag 22 november: The New London Chorale in Alphen a/d 
Rijn. 

 Vrijdag 9 december: dagtour kerstmarkt De Orchideeën Hoeve 
te Luttelgeest. 

 Donderdag 22 december: Weihnachtskonzert De Nationale 
Operette te Rijswijk.  

De bushaltes zijn: Westerdreef/De Beukenhof, winkelcentrum 

Poelpolder en de brandweerkazerne te Sassenheim. 

U kunt zich aanmelden als deelnemer voor € 5,-- per persoon per 

seizoen. Voor gedetailleerde informatie over de programma’s alsmede 

de financiële en de organisatorische aspecten zie www.deparaplu-

lisse.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deparaplu-lisse.nl/
http://www.deparaplu-lisse.nl/


Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

9 
 

Vishing 

Gebeld worden met de vraag geld over te maken. Het gebeurt 

en criminelen hebben er succes mee. Ze pakken dit 

zogenaamde ‘vishing’ dan ook steeds slimmer aan. 

Vishing is een samenstelling van voice (spraak) en phishing  

Phishing (hengelen) kennen de meeste mensen wel: je krijgt 
een e-mail met een link, zogenaamd van uw bank of 
energiebedrijf. Als je  
erop klikt kom je in een nepomgeving waar je kan inloggen en 
zo  
worden je gegevens gestolen.  
 
Hoe werkt vishing? 

Stel, je wordt gebeld door je bank. Er is een 

verdachte inlogpoging geweest op je 

rekening en nu is het noodzakelijk dat je 

jouw geld veiligstelt door het op een andere 

rekening te zetten, een zogenaamde 

‘kluisrekening’. De boodschap wordt met 

veel urgentie gebracht en de 

bankmedewerker helpt vriendelijk mee om de overboeking meteen 

uit te voeren.  

Hop: spaargeld weg. 

Het overkomt mensen werkelijk. Dat het lukt is dankzij de gewiekste 

psychologische trucjes van de cyberoplichters. Deze oplichters 

doen zich niet alleen voor als bank, maar ook bijvoorbeeld als de 

Belastingdienst (vordering, onmiddellijk te betalen) of 

computerbedrijf (er is iets mis en uw inloggegevens zijn nodig).  
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Wat doet je ertegen? 

Je kan je moeilijk wapenen tegen vishing. Vooral goed opletten is 

dus het advies. 

 

Waar let je op? 

Om te beginnen: wanneer ‘je bank’ belt en vraagt geld over te 

maken, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Een bank zal dit 

nooit telefonisch aan je vragen. Het is dus belangrijk om niet mee 

te gaan in het gevoel van stress dat de beller wil veroorzaken. Vraag 

rustig om telefoonnummer, naam en achternaam, en zeg dat je 

terugbelt. Bel vervolgens naar het echte nummer van je bank. 

Dubbelcheck het telefoonnummer via de website. 

Trap ook niet in dreigende taal wanneer iemand je belt namens de 

Belastingdienst bijvoorbeeld over een openstaande betaling die 

meteen voldaan moet worden. Woorden als beslaglegging en 

invorderingskosten zorgen bij veel mensen op zijn minst voor lichte 

paniek, maar trap er niet in. Maak geen geld over maar bel 

eventueel zelf de Belastingdienst als je denkt dat er echt iets aan 

de hand is. Ben je benaderd door kwaadwillende? Breng dan ook 

altijd de organisatie waarvoor ze zich voordeden op de hoogte. Zo 

kunnen ze ook andere mensen waarschuwen. 

(met dank aan de KPN) 
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Energietoeslag 

De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen helpen 

inwoners die het hardst zijn getroffen door de stijgende 

energieprijzen en die in een slecht geïsoleerd huis wonen. 

Dit doen zij in samenwerking met Winst uit je Woning. Een 

speciale energiebespaardienst met professionele 

coaches komen aan huis en geven persoonlijke tips. Ook 

nemen zij radiatorfolie, ledlampen en tochtstrips mee.  

 

Hoe werkt het? 

 Inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen 
krijgen een gratis adviesgesprek aan huis over het verlagen 
van energiekosten. Zij krijgen allerlei tips zodat ze met kleine 
aanpassingen al flink kunnen besparen op de 
energierekening.  

 Weet u niet hoe u de energiebesparingsmaatregelen moet 
gebruiken of kunt u wel een beetje hulp gebruiken? Geen 
probleem! Tijdens het huisbezoek krijgt u direct gratis hulp 
van de energie-bespaarcoach bij het plaatsen van 
bijvoorbeeld het meegebrachte radiatorfolie.  

 Ook wordt er een waardebon ter waarde van € 70 
aangeboden waarmee u zelf nog ledlampen of andere 
energiebesparende producten kunnen worden gekocht bij de 
webshop die aan de actie gekoppeld is. De 
energiebespaarcoach helpt direct met het kiezen van de 
juiste producten. 

 Met de aanpassingen bespaart u mogelijk tot wel € 250,- per 
jaar op de energierekening.  

 De energiebespaarcoaches zijn herkenbaar aan de bus van 
de Energiebespaardienst in de straat en hun kleding met 
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Energie-bespaardienst erop. Ook hebben de energiecoaches 
een badge met hun naam en foto. 

 

Hoe kan men zich aanmelden? 

 Mogelijk hebben inwoners een brief ontvangen van de 
gemeente Hillegom, Lisse of Teylingen. Hierop staat hoe zij 
zich kunnen aanmelden.  

 In het geval inwoners een brief van de ISD hebben 
ontvangen, kunnen inwoners contact opnemen met het 
informatiecentrum van hun gemeente. Dit kan via het 
telefoonnummer 140252. Medewerkers van het 
informatiecentrum zullen uw gegevens noteren.  

 Inwoners die geen brief hebben ontvangen maar wel binnen 
de doelgroep passen, kunnen zich ook aanmelden door 
contact op te nemen met het informatiecentrum van hun 
gemeente. Bij voldoende aanmeldingen zal aan het eind van 
het jaar een vervolgactie plaatsvinden. Aanmelden kan via 
het telefoon-nummer 140252. Medewerkers van het 
informatiecentrum zullen uw gegevens noteren. 
 

Wanneer? 

  Brief bij 

inwoner 

Bezoeken Energiebespaardienst 

van start in de week van 

Lisse 4 oktober 10 oktober 

Teylingen 11 oktober 18 oktober 

Hillegom 25 oktober 31 oktober 
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        Seniorenvereniging Teylingen               
 Afdeling Sassenheim 

 

Oktober 2022 

31 ma 09.30 uur Aquarelleren Zaal 6 

31 ma 14.00 uur Leesclub Zaal 5 

November 2022 

02 wo 15.30 uur Najaarsdiner 

zaal open 15.00 uur 

De Engel 

02 wo 14.00 uur Wandelgroep Stap Mee  

03 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 

03 do 14.30 uur Bowlen De Tol 

07 ma 14.00 uur Hobbyclub Zaal 6 

09 wo 14.00 uur Bloemschikken Zaal 5/6 

10 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 

14 ma 09.30 uur Aquarelleren Zaal 6 

14 ma 14.00 uur Filmmiddag Zaal 5/6 

15 di 14.00 uur Ontmoetingsmiddag Zaal 6 

16 wo 14.00 uur Wandelgroep Stap Mee  

17 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
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17 do 14.00 uur Bingo Theaterzaal 

21 ma 14.00 uur Hobbyclub Zaal 6 

24 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 

28 ma 09.30 uur Aquarelleren Zaal 6 

28 ma 14.00 uur Leesclub Zaal 5 

29 di  Kerstnieuwsbrief nr. 12/1 

en ledenblad KBO-

PCOB 

 

30 wo 14.00 uur Wandelgroep Stap Mee  

30 wo 14.00 uur Quilt-bee Zaal 10 

30 wo 12.00 uur Jubileumfeest, afd. 

Sassenheim 

zaal open 11.30 uur 

De Engel 

 

Agenda Voorhout 
 

November 2022      

01  di  09.30 uur  Schilderen en 

tekenen  

De Verdieping  

01 di  14.00 uur  Klaverjassen en 

sjoelen  

De Verdieping  

08  di  14.00 uur   Klaverjassen en 

sjoelen  

De Verdieping  
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10 do 14.00 uur Foto’s kijken van de 

vakantie in 

Ootmarsum 

De Verdieping 

15  di  9.30 uur   Schilderen en   

tekenen 

De Verdieping  

15  di    14.00 uur  Bingo met de Bokken De Verdieping  

22  di  14.00 uur  Klaverjassen en 

sjoelen 

De Verdieping  

23 wo  14.00 uur  Spelletjes en 

stamppot eten 

De Verdieping  

29 di 9.30 uur Schilderen en 

tekenen 

De Verdieping 

29 di 14.00 uur Klaverjassen en 

sjoelen 

De Verdieping 

Agenda Warmond 
 

November 2022 

01 di 14.00 uur SooS Trefpunt 

03 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 

08 di 14.00 uur 
Denkgroep Warmond 

filosofie 
Trefpunt 

10 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 

17 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 

24 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
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Verplaatsing Vierkamp Klaverjassen 

De Vierkamp Klaverjassen in Noordwijkerhout op 21 januari 2023 

is verplaatst naar 10 februari 2023. 

 
Dagtocht 2de kerstdag 

Helaas moeten wij de dagtocht op 2de kerstdag, 26 december, 

annuleren. Het aantal deelnemers is onvoldoende voor de reis-

organisatie en het restaurant om kostendekkend deze dag aan te 

bieden. 

 

 

Denkgroep Warmond 

Dit jaar starten we met een “DENKGROEP WARMOND”. De eerste 

bijeenkomst is dinsdag 8 november om 14.00 uur. Aan de hand van 

filosofisch gedachtengoed en al filosoferend zullen we denkbeelden 

onderzoeken die te maken hebben met  

 

VERANTWOORDELIJKHEID. 

 

Wat vragen die bij me opkomen: Zijn we wel verantwoordelijk? Of 

heb je daar een vrije wil voor nodig? Hebben we een vrije wil? Als 

je verantwoordelijk bent, voor wie dan wel? Voor iedereen? Of is 

dat wel erg veel? Voor wie niet? En waarom is dat dan zo? 

Wellicht dat gaande het gesprek nog legio andere vragen naar 

boven komen. Ieder gesprek ontwikkelt een eigen dynamiek. We 

doen dit onderzoek al filosoferend en aan de hand van de 

filosofische traditie. Het verschil?   
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Filosoferen is het op autonome wijze over je eigen denken 

nadenken. Je moet bereid zijn na te denken over vragen als: “Wat 

bedoel ik eigenlijk? Wat voor argumenten heb ik daarvoor? Begrijp 

ik wat de ander bedoelt?”. Wat je ontwikkelt is vooral de vaardigheid 

van luisteren, zowel naar anderen als naar jezelf. Filosoferen is een 

werkwoord. Je moet het doen om er beter in te worden.  

Filosofie is een hoeveelheid kennis over het filosoferen door 

anderen. Wat is er al eerder als antwoord op diverse vragen 

geformuleerd? Wat kunnen we daar nu nog mee? Welke 

deelgebieden zijn er? Wat zijn daar de belangrijkste onderwerpen? 

Hoewel de filosofische canon op dit moment onder druk staat, is het 

toch goed je eigen denken te spiegelen aan of te starten met dat 

van de “grote denkers”. 

De focus zal tijdens het gesprek liggen op het filosoferen. We 

onderzoeken ons eigen denken. Waar nodig kijken we naar de 

filosofische traditie. 

Wouter Belier (www.filosofiepraktijkleiden.nl)  

De activiteitengroep hoopt, door met deze denkgroep te starten, dat 

we leden aanspreken die anders niet deelnemen aan onze 

activiteiten. 

Ook hopen we, na deze inleidende middag, dat er leden zijn die 

meer willen. 

We hebben de mogelijkheid hierna 4 middagen te organiseren voor 

maximaal 10 personen per groep, die onder leiding van Wouter 

Belier verder discussiëren over filosofie. 

De inleidende middag is gratis, voor de daaropvolgende middagen  

wordt er een bijdrage gevraagd. 

Wij hopen dat er veel belangstelling is en u kan zich vanaf nu 

aanmelden voor dinsdag 8 november 2022. 

http://www.filosofiepraktijkleiden.nl/
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 Denkgroep filosofie 

datum 08 november 2022 

Tijd 14.00 – 16.00 uur (zaal open 13.30 uur) 

Plaats Het Trefpunt 

Kosten gratis 

Aanmelden Ja, tot uiterlijk, 07 november 2022  bij Corri van 

Wetten via 

mail:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl  

mobiel: 06 52247717 of via WhatsApp. 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl
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ssOuderen (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  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  
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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 
Dhr. Han van der Geer, Jacoba van Beierenweg 14 
2215 LB Voorhout, tel: 0252-703796 
 
Bankrelatie: NL06RABO0354591983  
Ten name van:  Seniorenvereniging Teylingen

 
 

Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl  

 

 

Drukwerk: Henk en Piet van Werkhoven       

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Dag van de ouderen. 

We gaan even terug naar 

vrijdag 7 oktober 2022. Was 

u er óók bij ? Dan heeft u het 

zelf kunnen ervaren. Mocht 

u om wat voor reden dan 

ook niet in de gelegenheid 

zijn geweest dan volgt 

hieronder een korte registratie. De gasten werden  verwelkomd 

door Hans Boere die tevens 2 consumptiemunten overhandigde. In 

een stampvolle zaal (13 ronde tafels waaraan 12 personen konden 

aanschuiven) op de 1e etage van het Van der Valk hotel in 

Sassenheim werd in spanning afgewacht op wat er komen ging. 

Maar eerst even iets anders. 

Als een vrouw wordt aangesproken met “dame” dan zal zij zich 

gevleid voelen (of ze denkt dat ze in de maling wordt genomen), 

maar dat wordt anders als zij wordt aangesproken met “wijf”. Dat 

zal zij zeker niet als een compliment opvatten. Nog erger is het als 

het “viswijf” wordt, bepaald geen liefkozing maar eerder een 

scheldwoord, omdat een viswijf wordt gezien als een 

onbeschaafde, ordinaire vrouw die veel schreeuwt. Vroeger kwam 

er bij ons in de straat een “viswijf”. Niet dat zij onbeschaafd of 

ordinair was maar ze schreeuwde wel. “Zoute en zure hèèring, 

mekréélen, kippers, kabbaljoouuw en bokking”. (Dit zijn geen 

typefoutjes hoor, zo klonk het). Misschien herkent u het wel. 

Alles goed en wel Karel, maar waar wil je naar toe ? Naar de 1e 

etage, want daar worden we verrast met een spetterend optreden 

van een “Vijswijvenkoor”. Eerst een kopje thee of koffie met een 
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heerlijk gebakje. Dat gaat er bij de ouderen wel in. Nootjes op tafel 

en het feest kan beginnen, nadat  de leden van de activiteiten-

commissie bij voorbaat werden bedankt voor het organiseren van 

deze middag. 

Het is tijd voor het eerste optreden van het “Viswijvenkoor Leiden”, 

dat begeleid werd door 3 accordeonisten en 1 fluitiste. Het 

introductielied onder de titel “Het Viswijvenlied” werd met verve 

gezongen en je hoeft beslist geen kenner te zijn om enkele 

nachtegaaltjes te ontdekken. Ik, en velen met mij hebben niet alleen 

genoten van de zangprestaties van de wijven maar vooral ook van 

de bevlogen dirigente Annemiek. Het was werkelijk een genot om 

naar te kijken.  

Na het introductielied was “Vroeg aan de kade” aan de beurt, een 

eigen tekst op de melodie van “Betsie”. Daarna “Bobby Charlton”, 

geliefd bij veel meisjes maar er was er slechts één die dacht “die is 

voor mij” en zo zie je maar, direct handelen. Het volgende lied 

“Blonde Arie” waarop de vrouwtjes wekelijks vergeefs stonden te 

wachten aan de kade. Elke week opnieuw moesten ze zingen “en 

Arie was er niet bij” en dat duurde maar liefst 7 jaar. Natuurlijk 

ontbrak “Daar komen de Jantjes” niet en het optreden vóór de 

pauze werd besloten met “Black Bird”, een prachtig lied dat gaat 

over “Merel” die gewacht heeft op het moment vrij te zijn. Merel 

vlieg, Merel vlieg naar het licht van een donkere zwarte nacht, Merel 

vlieg. 

In de pauze werd van de eerste consumptie genoten tegen 

inlevering van een munt en werd er rond gegaan met een hartige 

snack. Er was enige verwarring over de witte wijn. Was deze wel 

“droog” of “zoet” ? Wat mij betreft waren ze allebei “nat” en wat de 
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één zoet vindt, vindt de ander zoeter, maar uiteindelijk waren de 

glazen aan het eind van de rit leeg. 

Na de pauze werden enkele leden van het koor voorgesteld door 

Ladyspeaker Greet die óók de liederen op een humoristische wijze 

aan elkaar babbelde. Hoewel een wijvenkoor normaal gesproken 

uitsluitend uit  vrouwen bestaat vond José die de accordeon 

bespeelde het gewenst dat zij assistentie kreeg en tot ieders volle 

tevredenheid werden daar Andries en Robert voor aangetrokken. 

De muzikale begeleiding werd compleet gemaakt door fluitiste 

Clara, terwijl het geheel onder leiding stond van de eerder 

genoemde dirigente Annemiek. Applaus !! 

Het volgende lied ging over de matroos die niet naar zee wilde, 

maar er moest wel brood op de plank komen. Je moet weer gaan 

varen  mijn lief, ver bij mij vandaan. Daarna het “Matrozenlied”. Het 

was niet helemaal duidelijk of de matroos Jan of Kees heette, maar 

wat wel zeker was is dat de muzikale begeleiding met name van de 

fluitiste heel erg mooi was. Vervolgens werd de “Brandaris van 

Terschelling” uit 1570 bezongen. Ogen dicht, goed luisteren en je 

zag het licht van de Vuurtoren komen en gaan. Bij een optreden van 

het Viswijvenkoor hoort natuurlijk óók de Zuiderzeeballade en tot 

slot “Het lied van de meisjes van plezier uit Katendrecht”. Het is 

zeker niet teveel gezegd dat het optreden van het Viswijvenkoor 

Leiden zeer geslaagd was en dat vond Hans Boere óók. In zijn 

dankwoord overhandigde hij Greet en Annemiek een fraaie bos 

bloemen inclusief afscheidskus. Onder een luid applaus van de 

aanwezigen verliet het koor de zaal en volgde nogmaals een korte 

pauze met een drankje en een hartige snack. 

En als u dacht dat dit het einde was heeft u het mis. Er stond nog 

een optreden van “Linge Revue” op het programma. Helaas was 
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zangeres Liesbeth niet aanwezig omdat zij door Corona was 

overvallen. Ik lees op de website dat deze revue een middag 

vullend programma voor senioren is met muziek en komische 

typetjes met als doel “ouderen een glimlach te bezorgen”. Ik moet 

een eerlijke registratie geven van het optredende duo Hans 

(accordeonist) en Gerard (entertainer). Ze deden vast hun best en 

waren misschien in de war omdat Liesbeth er niet bij kon zijn. Het 

optreden van Hans bestond uit “Tulpen uit Amsterdam”; “Aan de 

Amsterdamse grachten”; “Zuiderzeeballade”; “Het kleine café aan 

de haven” toen Gerard binnen kwam. “Ik heet Piet en heb mijn 

rapport meegenomen van school. Ik mag de cijfers niet laten zien 

omdat aan de achterkant allemaal nullen staan”. Piet geeft alle 

antwoorden omdat de leraren alles aan hem vragen. Hij heeft 

seksuele voorlichting gehad maar alleen theorie en hij draagt nog 

een gedichtje  voor: “Ik sta in het water te rillen en het water kwam 

tot aan mijn knieën”. Heeft hij u al een glimlach bezorgd ? Oké, 

optreden geslaagd en Piet wandelde naar de uitgang. Tot slot werd 

de middag afgesloten met nogmaals een optreden van Hans, 

waarbij de Zangeres Zonder Naam en André Rieu langs kwamen.  

Hiermee was een einde gekomen aan een gezellige middag en 

volgde  een dankwoord aan alle medewerkers van hotel Van der 

Valk voor de prima locatie en verzorging. Ik begon dit stukje dat het 

een korte registratie zou worden maar daar heb ik  mij lelijk op 

verkeken. Het is langer geworden dan ik dacht. Misschien denkt u, 

toch jammer dat ik er niet bij was en dat is ook zo. Maar daarom 

niet getreurd want volgend jaar is de eerste vrijdag van oktober 

wederom een Internationale dag van de Ouderen en krijgt u een 

herkansing. Hopelijk tot dan. 

Karel Selier 
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“Fietstochtje Buitenkaag” 

’t Is weer voorbij die mooie zomer, gezongen door krasse knar 

Gerard Cox. Wie kent dit mooie lied niet. Misschien heeft u het wel 

eens meegezongen en was het niet “om aan te horen” maar u heeft 

het in ieder geval geprobeerd. 

Voor  velen van  ons was de zomer veel te warm. Vergeet de 

schaarse momenten van storm en windvlagen; regenbuien met 

misschien zelfs wateroverlast  en u kunt terug zien op een prachtig 

seizoen. 
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Er zijn duizenden kilometers gefietst met 

of zonder trapondersteuning en 

tussendoor natuurlijk even stoppen voor 

een terrasje of uitrusten op een bankje, 

liefst dicht aan de waterkant. Mijn vrouw 

en ik fietsten vaak verschillende routes 

en volgden daarbij graag het knooppuntennetwerk maar wel zo dat 

we regelmatig uitkwamen in Buitenkaag. Er komt een moment dat 

je die routes wel uit het hoofd weet. U kent die plek vast wel. Schuin 

tegenover de jachtwerf van “Royal van Lent” waar de mooiste 

jachten worden gebouwd voor de jongens met een dikke beurs. 

Lekker bootjes kijken en af en toe terug zwaaien naar passagiers 

van  voorbij varende sloepjes want dat is heel gewoon bij deze tak 

van sport. 

Ik heb afgelopen zomer nogmaals “ons” bankje opgezocht en 

gelukkig was het nog helemaal vrij. Maar, u raadt het al, dat kan 

nooit lang duren en al gauw stopten twee druk pratende dames. De 

één met vuurrode haren, de ander meer zilvergrijs. Was voor mij 

makkelijk omdat ik daaraan kon onderscheiden wie er aan het 

woord was. Ik vermoed dat zij ook graag op een bankje aan de 

waterkant wilden zitten en was benieuwd hoe ze dat gingen 

aanpakken omdat vrijwel alle bankjes geheel of gedeeltelijk bezet 

waren.  

“Is dit bankje nog vrij meneer?” “Als ik 

vertrek wel zei ik gekscherend. Maar 

kom er gerust bij hoor, u vindt het toch 

niet erg als ik óók blijf zitten?” Ja, voor 

hetzelfde geld gaan ze op zoek naar een 

volgende bank, maar dan moesten ze 

lang zoeken. Het was gelukkig geen bezwaar. Ik op de ene hoek, 
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zij op de andere.  Volgens mij gingen ze verder met het gesprek 

waar ze al fietsend mee bezig waren. Onwillekeurig vang je toch 

delen van hun gespreksstof op, daar is nou eenmaal niet aan te 

ontkomen want ze zaten niet bepaald te fluisteren. Ik speelde eerst 

nog met de gedachte mijn vingers in mijn oren te steken maar ik 

kan u verzekeren dat is vrij ongemakkelijk als het gehoorapparaat 

daar óók al zit. 

Het mooie is dat ik in de gaten kreeg waar hun gesprek over ging 

maar dat wisten zij natuurlijk (nog) niet. Ik dacht wel “waar maken 

die mensen zich druk over”. Nadat mijn blikje cassis leeg was en 

snelle Jelle óók was weggewerkt besloot ik richting Voorhout te 

gaan. “Ik ga maar weer eens op huis aan dames. Mag ik u nog veel 

plezier wensen wanneer u vanavond gaat kijken naar “Lang leve de 

Liefde?” Had je die gezichten moeten zien!!. Bij onze eerste 

kennismaking spraken ze mij nog aan met “meneer” maar toen ik 

langzaam wegfietste hoorde ik de dame met de rode haren zeggen: 

“Krijg nou wat, die vent zat mee te luisteren”. 

Tot een volgende keer. Karel Selier. 

 



Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

28 
 

Hallo allemaal 

 
Daar zijn we weer, hebben jullie me gemist in het boekje van 
oktober? Die was al vol geschreven! 
Wat een zomer is het geweest, ik denk dat iedereen deze 
zomer een zonnige vakantie heeft gehad. 
Dat ons bankje achter nog niet is doorgezakt, grapje.  
We hebben er zoveel dagen op gezeten en hele potten koffie 
er op leeg gemaakt. 
Dat bankje heeft onze schoonzoon Peter gemaakt van resthout 
en zit perfect. 
We hebben in september aardige buien gehad zodat de 
regenton weer lekker vol zit. 
De tuin is nog steeds mooi al zijn de zomerbloemen aan het 
aftakelen maar de dahlia’s en asters gaan goed . 
We hebben de bingo voor het openingsseizoen alweer gehad 
gezellig zo met elkaar. 
Fijn dat Plus Voorhout ons weer gesponseerd heeft met wijn 
en nootjes met de bingo. 
Nu zit de R weer in de maand. Wij kregen vroeger ‘s avonds 
voor het naar bed gaan een lepel levertraan , 
En omdat we het zo vies vonden kregen wij erna een biscuitje. 
Daar moet je nu toch niet meer aan denken. 
Nu eten we zoveel fruit en groente dat het eigenlijk niet meer 
nodig is. 
Wij zijn in september nog een midweek weggeweest in een 
huisje in Drenthe. 
Gelukkig goed fietsweer gehad en iedere dag een route 
gefietst. 
De laatste dag toen we naar huis terug gingen werd het slecht 
dus wij hadden het best getroffen . 
Wat een ruimte daar in Drenthe, door de bossen en velden 
gefietst . 
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Velden zo groot tot aan de horizon met aardappelen, mais, 
uien en suikerbieten.  
Dan is de Haarlemmermeer maar niets bij met hun kleine 
stukjes. 
We hebben veel op een bankje gezeten om koffie te drinken 
en broodjes te eten, 
Want onderweg kwam je weinig tegen. Wel veel kleine dorpjes 
maar geen restaurant of winkel. 
We hebben veel hunebedden gezien en mooie uitzichten, we 
kunnen er nu nog van genieten. 
De kermis is ook voorbij, wat voor ons een feest is omdat we 
met kinderen en kleinkinderen  
een avond over de kermis lopen en met zijn alle de 
kamelenrace doen en de gokkast uitproberen! 
Daarna naar huis en oliebollen eten met zijn allen. 
Ik kan daar zo van genieten om ze om je heen te hebben 
Bij ons thuis vroeger kon ook altijd alles. Je vriend of vriendin 
mocht ook altijd mee eten of meespelen. 
Dat ondanks dat we met zijn dertienen waren en we het niet zo 
breed hadden. 
Die eenvoudige gezelligheid was een warm gevoel ook al was 
er geen wijn of drank . 
Dan eindig  ik weer met zorg goed voor u zelf en geniet van 
iedere dag. 
 
Groetjes Willy van der Meer 
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Kerstviering met lunch 

Noteert u alvast de volgende datum in uw agenda!!!! 

Op dinsdag 20 december houden we weer de jaarlijkse 

kerstviering. In de volgend nieuwsbrief, een gezamenlijke 

kerstnieuwsbrief met Warmond en Sassenheim, komt een 

inschrijfformulier voor de kerstviering. 

 
Vakantiefoto's bekijken uit Ootmarsum 2022 
 
Donderdag  10 november om 14.00 uur,  gaan we de 
vakantiefoto's uit Ootmarsum bekijken in De Verdieping met de 
vakantiegangers van het afgelopen jaar. 
Als u het leuk vindt mag u ook langskomen om ze te bekijken. 
Misschien krijgt u ook wel interesse om volgend jaar met ons 
mee te gaan. 
Wij doen dit onder het 
genot van een kopje 
koffie of thee met wat 
lekkers. 
U bent van harte 
welkom. 
 
Jan en Tilla, en Trees en 
Kees 
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Spelletjesmiddag mét Stamppotmaaltijd. 

 
Beste leden, 
Op woensdag 23 november gaan we weer stamppot eten. 
 
We beginnen om 14.00 uur met koffie en wat lekkers en 
daarna gaan we wat bordspellen doen, o.a. Keezen, sjoelen, 
rummikub, skipbo, triominos en dergelijke..... 
 
 
Rond 16.00 uur komt 
van Kesteren met de 
stamppotmaaltijden. 
Wij gaan er een leuke 
middag van maken. 
Wilt u ook komen 
reageer  vóór 16 
november !! 
De kosten hiervan zijn 
 € 10,00. 
Inschrijfformulier  + € 10,== inleveren in de verdieping of bij 
leden van de activiteitencommissie!! 
 
Groetjes   Trees tel: 0252 – 283713. 
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Herfstworkshop 
 

Woensdagmiddag  12 oktober hebben 
wij voor de eerste keer een een 
herfstworkshop bij Natasja gehad. 
 
Iedereen had er veel zin in.  Onder veel 
gepraat begonnen wij aan ons 
herfststuk. 
 
Een fijne 
middag met 
wat lekkers 
bij de thee 

of koffie. 
Wij zijn met een mooi herfststuk 
naar huis gegaan. 
We hebben afgesproken dat we 14 
december een kerststuk gaan 
maken. 
De prijs moet omhoog, dit wordt 
dan € 25,== 
 
 
In november komt het in de nieuwsbrief te staan, dan kan 
iedereen zich weer inschrijven. 
Natasja bedankt. 
 
Trees van den Berg 
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Spellenmiddag 18 oktober 

Afgelopen dinsdagmiddag 18 oktober was er weer de jaarlijkse 

spelletjesmiddag in De Verdieping. Alles was in het werk gesteld 

om er weer een leuke middag van te maken en dat is zeker gelukt. 

36 deelnemers verdeeld in 6 teams van 6 leden bogen zich over 

de spelletjes. Er was onder meer een fotopuzzel over plekken in 

Voorhout, een spelling-quiz, plaatsnamen ontdekken in zinnen. In 

totaal 7 spellen die de hersenen regelmatig lieten kraken. Kortom, 

een gezellige middag met een hapje en een drankje en zeker 

weer voor herhaling vatbaar. Hieronder ziet u het winnende team. 

Een lid was al naar huis want de taxi stond alweer voor de deur.  
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Aanmeldingsformulier 

Spelletjesmiddag mét stamppot 

woensdagmiddag 23 november 2022 om 14.00 

uur. 

Aanmelden vóór 16 november 2022 

 

De kosten van € 10,00  bij aanmelding  te voldoen. 

 

Dhr./Mw. …………………………………..….................. 

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

Postcode..………………………………………………... 

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

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

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

 
Inleveren in De Verdieping of bij een van de leden 
van de activiteitencommissie. 
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