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Voorwoord 
 
Beste leden, 
Mijn voorwoord is tweeledig deze keer. De 
eerste is een negatieve berichtgeving en de 
tweede gelukkig een positieve. Ten eerste 
berichten de media dat het aantal corona-
besmettingen weer fors toeneemt. Wij zijn er 
dus nog lang niet vanaf. Dit betekent dus dat 
wij bij alles nog zeer voorzichtig dienen te zijn. 
Wij moeten de nodige maatregelen in acht 
nemen, zoals het controleren van de QR code 
of het vaccinatiebewijs bij onze activiteiten. Ik hoop dat u zoveel 
mogelijk uw bewijs toont.  
Zoals bekend heeft Dick Voerman in juni zijn voorzitterschap van de 
vereniging met directe ingang neergelegd. De vereniging is daarom op 
zoek naar een nieuwe voorzitter en komt graag in contact met 
belangstellenden. Op pagina 12 vindt u een beschrijving van de functie.  
Er is ook positief nieuws. De gezamenlijke vakantiereis van de ver-
eniging naar Hotel Op de Boud in Valkenburg is weer voorbij. Wat 
hebben ze genoten van het programma, maar vooral van het “met 
elkaar op vakantie zijn”. Het is ongekend om na zoveel maanden met 
beperkingen dit gevoel te ervaren. Het smaakt naar meer en dat laat 
zich vertalen in het aantal inschrijvingen voor de vakantieweek naar 
hotel Gaasterland volgend jaar. 
Vanwege de coronamaatregelen konden we vorig jaar geen kerst-
vieringen organiseren. Dit jaar heeft elke afdeling binnen onze vereni-
ging weer een gezellige, sfeervolle kerstviering kunnen organiseren.  
We hopen velen van u daarbij te ontmoeten. 
 
(Het doorgaan van alle  activiteiten is onder voorbehoud van de ont-
wikkelingen van de dan geldende  coronamaatregelen). 
 
Netty Havenaar, secretaris 

Seniorenvereniging Teylingen  
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Kerst 2021: een lichtpuntje in ons leven 
De maand december moet nog beginnen als deze kerstnieuwsbrief 
bij u in de bus is gevallen. Het is vroeg donker, de avonden worden 
langer. Het worden niet voor niets de donkere  dagen  voor  kerst  
genoemd.  De  traditionele feestmaand  met  Sinterklaas,  Kerstmis  
en  Oud  en Nieuw staat voor de deur. Een echt familiegebeuren  
met gezellig samenzijn en genieten van de sfeer. Ook dit jaar wordt 
alles anders. We kunnen niet zomaar op bezoek of veel gasten 
ontvangen. Het geeft aan hoe kwetsbaar we als mens en samen-
leving zijn dat één virus de hele wereld ontwricht. Plots kan wat 
gewoon was in ons leven, niet meer. Dat zijn sombere gedachten. 
Maar december is ook de maand van het licht. Verlichte bomen in 
de tuinen en kaarsjes in de huizen.  
Ook in moeilijke tijden is het van belang de lichtjes in ons leven te 
blijven zien. Een mail of kaartje sturen naar elkaar en in het bijzon-
der naar alleenstaanden. Is niet  alleen  leuk  voor  de  ontvanger  
maar  het  sturen geeft ook plezier. Even  genieten door te bellen of 
skypen  met  de  kinderen  en  kleinkinderen.  Een  aparte  ontmoe-
ting, aandacht en omzien naar elkaar.  
Met Oud en Nieuw staat er een nieuw jaar voor de deur.  
Hopelijk krijgen we de kans om ons leven weer op te pakken.  
 
 
 

Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -5 - 

Kerst 2021: een lichtpuntje in ons leven 
De maand december moet nog beginnen als deze kerstnieuwsbrief 
bij u in de bus is gevallen. Het is vroeg donker, de avonden worden 
langer. Het worden niet voor niets de donkere  dagen  voor  kerst  
genoemd.  De  traditionele feestmaand  met  Sinterklaas,  Kerstmis  
en  Oud  en Nieuw staat voor de deur. Een echt familiegebeuren  
met gezellig samenzijn en genieten van de sfeer. Ook dit jaar wordt 
alles anders. We kunnen niet zomaar op bezoek of veel gasten 
ontvangen. Het geeft aan hoe kwetsbaar we als mens en samen-
leving zijn dat één virus de hele wereld ontwricht. Plots kan wat 
gewoon was in ons leven, niet meer. Dat zijn sombere gedachten. 
Maar december is ook de maand van het licht. Verlichte bomen in 
de tuinen en kaarsjes in de huizen.  
Ook in moeilijke tijden is het van belang de lichtjes in ons leven te 
blijven zien. Een mail of kaartje sturen naar elkaar en in het bijzon-
der naar alleenstaanden. Is niet  alleen  leuk  voor  de  ontvanger  
maar  het  sturen geeft ook plezier. Even  genieten door te bellen of 
skypen  met  de  kinderen  en  kleinkinderen.  Een  aparte  ontmoe-
ting, aandacht en omzien naar elkaar.  
Met Oud en Nieuw staat er een nieuw jaar voor de deur.  
Hopelijk krijgen we de kans om ons leven weer op te pakken.  
 
 
 



5

Seniorenvereniging TeylingenNieuwsbrief : kersteditie 2021, nr. 12/1  
 

-4-  

Voorwoord 
 
Beste leden, 
Mijn voorwoord is tweeledig deze keer. De 
eerste is een negatieve berichtgeving en de 
tweede gelukkig een positieve. Ten eerste 
berichten de media dat het aantal corona-
besmettingen weer fors toeneemt. Wij zijn er 
dus nog lang niet vanaf. Dit betekent dus dat 
wij bij alles nog zeer voorzichtig dienen te zijn. 
Wij moeten de nodige maatregelen in acht 
nemen, zoals het controleren van de QR code 
of het vaccinatiebewijs bij onze activiteiten. Ik hoop dat u zoveel 
mogelijk uw bewijs toont.  
Zoals bekend heeft Dick Voerman in juni zijn voorzitterschap van de 
vereniging met directe ingang neergelegd. De vereniging is daarom op 
zoek naar een nieuwe voorzitter en komt graag in contact met 
belangstellenden. Op pagina 12 vindt u een beschrijving van de functie.  
Er is ook positief nieuws. De gezamenlijke vakantiereis van de ver-
eniging naar Hotel Op de Boud in Valkenburg is weer voorbij. Wat 
hebben ze genoten van het programma, maar vooral van het “met 
elkaar op vakantie zijn”. Het is ongekend om na zoveel maanden met 
beperkingen dit gevoel te ervaren. Het smaakt naar meer en dat laat 
zich vertalen in het aantal inschrijvingen voor de vakantieweek naar 
hotel Gaasterland volgend jaar. 
Vanwege de coronamaatregelen konden we vorig jaar geen kerst-
vieringen organiseren. Dit jaar heeft elke afdeling binnen onze vereni-
ging weer een gezellige, sfeervolle kerstviering kunnen organiseren.  
We hopen velen van u daarbij te ontmoeten. 
 
(Het doorgaan van alle  activiteiten is onder voorbehoud van de ont-
wikkelingen van de dan geldende  coronamaatregelen). 
 
Netty Havenaar, secretaris 

Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -5 - 

Kerst 2021: een lichtpuntje in ons leven 
De maand december moet nog beginnen als deze kerstnieuwsbrief 
bij u in de bus is gevallen. Het is vroeg donker, de avonden worden 
langer. Het worden niet voor niets de donkere  dagen  voor  kerst  
genoemd.  De  traditionele feestmaand  met  Sinterklaas,  Kerstmis  
en  Oud  en Nieuw staat voor de deur. Een echt familiegebeuren  
met gezellig samenzijn en genieten van de sfeer. Ook dit jaar wordt 
alles anders. We kunnen niet zomaar op bezoek of veel gasten 
ontvangen. Het geeft aan hoe kwetsbaar we als mens en samen-
leving zijn dat één virus de hele wereld ontwricht. Plots kan wat 
gewoon was in ons leven, niet meer. Dat zijn sombere gedachten. 
Maar december is ook de maand van het licht. Verlichte bomen in 
de tuinen en kaarsjes in de huizen.  
Ook in moeilijke tijden is het van belang de lichtjes in ons leven te 
blijven zien. Een mail of kaartje sturen naar elkaar en in het bijzon-
der naar alleenstaanden. Is niet  alleen  leuk  voor  de  ontvanger  
maar  het  sturen geeft ook plezier. Even  genieten door te bellen of 
skypen  met  de  kinderen  en  kleinkinderen.  Een  aparte  ontmoe-
ting, aandacht en omzien naar elkaar.  
Met Oud en Nieuw staat er een nieuw jaar voor de deur.  
Hopelijk krijgen we de kans om ons leven weer op te pakken.  
 
 
 

Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -5 - 

Kerst 2021: een lichtpuntje in ons leven 
De maand december moet nog beginnen als deze kerstnieuwsbrief 
bij u in de bus is gevallen. Het is vroeg donker, de avonden worden 
langer. Het worden niet voor niets de donkere  dagen  voor  kerst  
genoemd.  De  traditionele feestmaand  met  Sinterklaas,  Kerstmis  
en  Oud  en Nieuw staat voor de deur. Een echt familiegebeuren  
met gezellig samenzijn en genieten van de sfeer. Ook dit jaar wordt 
alles anders. We kunnen niet zomaar op bezoek of veel gasten 
ontvangen. Het geeft aan hoe kwetsbaar we als mens en samen-
leving zijn dat één virus de hele wereld ontwricht. Plots kan wat 
gewoon was in ons leven, niet meer. Dat zijn sombere gedachten. 
Maar december is ook de maand van het licht. Verlichte bomen in 
de tuinen en kaarsjes in de huizen.  
Ook in moeilijke tijden is het van belang de lichtjes in ons leven te 
blijven zien. Een mail of kaartje sturen naar elkaar en in het bijzon-
der naar alleenstaanden. Is niet  alleen  leuk  voor  de  ontvanger  
maar  het  sturen geeft ook plezier. Even  genieten door te bellen of 
skypen  met  de  kinderen  en  kleinkinderen.  Een  aparte  ontmoe-
ting, aandacht en omzien naar elkaar.  
Met Oud en Nieuw staat er een nieuw jaar voor de deur.  
Hopelijk krijgen we de kans om ons leven weer op te pakken.  
 
 
 



6

Nieuwsbrief: kersteditie 2021, nr.12 /1
Nieuwsbrief : kersteditie 2021, nr. 12/1  
 

-6-  

Informatiebijeenkomst Dementie 
Wat als dementie in mijn leven langskomt? 

 
Op maandagmiddag 31 januari 2022 organiseert Seniorenvereniging 
Teylingen in samenwerking met Alzheimer Nederland een 
informatiemiddag “Dementie” voor alle senioren in de gemeente 
Teylingen. 
In de komende 20 jaar gaat het aantal mensen met dementie ver-
dubbelen. In geheel Nederland van 290.000 naar 550.000 mensen. 
In de gemeente Teylingen van 650 naar 1300 mensen. Reken daar 
gemiddeld 3 mantelzorgers per persoon bij en het is bijna 
onmogelijk om niet met deze ziekte in aanraking te komen. 
Deze middag neemt de heer Hub Kerkhof van Alzheimer Nederland 
u mee in verschillende fases van dementie. In deze lezing maakt u 
kennis met de signalen die duiden op dementie bijvoorbeeld bij 
familieleden, vrienden en bekenden. Er worden handvatten gegeven  
hoe we daar mee om kunnen gaan in de dagelijkse situatie. 
U hoort ook de hartenkreten van mensen met dementie, zoals zij 
zelf willen dat er met hen wordt omgegaan. Uiteraard is er ruimte 
om uw eigen ervaringen, ideeën en vragen naar voren te brengen. 
Samen zoeken we naar mogelijke antwoorden om in actie te komen 
en zo veel mogelijk kwaliteit van leven te ervaren. 
 
Deze informatiemiddag wordt ook georganiseerd in Voorhout op 
woensdagmiddag 9 februari en in Warmond op dinsdagmiddag 8 
maart (zie hiervoor de nieuwsbrief in januari 2022).  
 

Locatie:  ’t Onderdak, zaal 5 en 6 in Sassenheim, J.P. Gouver-
neurlaan 40 

Aanvangstijd: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Kosten:  gratis 
 

Seniorenvereniging Teylingen  
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Kerst bij de Kapper 
Buiten was het guur weer en joeg de wind de 
sneeuw in het rond. Maar binnen, binnen in de 
warme kapperszaak… 
… speelde de radio zijn favoriete kerstliedjes.  
 
Kapper Sergio bezemde met ferme vegen de haren rond zijn 
kappersstoelen weg. Hard werken, die kerstperiode, maar ook 
beregezellig. Zo meteen de laatste klant, en dan lekker een paar 
dagen genieten met de familie. 
Voor de deur stopte een taxi. De taxichauffeur hielp een oude dame 
uit de auto. Aan zijn arm bracht hij haar door de glibberige sneeuw 
naar de deur. 
“Ha die Gerda, kom binnen meid!” 
De deur ging snel weer dicht om de sneeuw en de kou buiten te 
houden. Over een uur zou ze door een andere taxi weer opgehaald 
worden. 
Gerda zakte neer in de kappersstoel. “Koffie was het hè, met melk 
en suiker?” Ze knikte. 
De groeven in haar gezicht zagen er dieper uit dan anders, en haar 
ogen keken wat waterig in de grote kappersspiegel. Op zijn gemakje 
maakte Sergio een kopje koffie. “’t Is koud hè Gerda.” Ze knikte. 
“Hoe is het ermee, Gerda?”, zei Sergio terwijl hij haar het kopje 
koffie gaf en achter haar ging staan. Ze keek hem in de spiegel aan. 
“Moeilijk, Sergio, moeilijk. Ik wil niet klagen hoor, maar… ik mis hem 
zo.” 
Ze keken allebei naar de stoel. De stoel waar hij altijd zat om de 
vrouwenblaadjes te lezen die op het tafeltje lagen. En naar het 
bankje buiten voor het raam, waar ‘ie dan altijd even ging zitten 
roken terwijl hij op haar wachtte. 
 

Seniorenvereniging Teylingen  
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Sergio knikte. Ondertussen zette hij de benodigdheden voor het 
knippen en watergolven klaar. 21 jaar knipte hij ze al. Ze kwamen 
altijd samen. En wat een lol hadden ze gehad met z’n drieën. Er had 
zelfs wel eens een klant gevraagd of ze broers en zussen waren. Ja, 
zijn dag was al goed geweest als hij ’s morgens hun afspraak had 
zien staan in zijn agenda. 
 

“Ga je nog wat leuks doen met de kerstdagen?” Stomme vraag. Ze 
hadden geen kinderen gehad en de meeste familie was al overleden. 
Moedig keek ze hem aan. “Ik ga er het beste van maken, Sergio.” 
Hij staarde naar de beslagen ramen. “Zelfde als de vorige keer?” 
Ze knikte, maar toch aarzelde hij. Wat er nu in zijn hoofd rond-
speelde. Dat kon toch niet? Maar, waarom eigenlijk niet? Waarom 
niet gewoon doen? 
Snel begon hij te praten, ratelen haast. “Zeg Gerda, wat als ik je eens 
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stopte bij een huis dat ze helemaal niet kende. De deur zwaaide 
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open en daar stond, met een rode kerstmuts op zijn hoofd en een 
enorme lach op zijn gezicht: Sergio! Hij kwam naar haar toe, kuste 
haar op haar wangen en nam haar mee naar binnen. 
 

“Broers, zussen, neefjes en nichtjes. Vandaag hebben we een 
eregast, die ik speciaal uitgenodigd heb omdat ik het zo’n fijn mens 
vindt. Dames en heren: Gerda!” 
Een beetje verlegen maar toch ook wel genietend ging Gerda op in 
de warmte van de familie. Een uurtje later keek ze dankbaar naar 
Sergio. Hij grijnsde terug en gaf haar zijn grootste knipoog. 
 
Geschreven door Rudolf Roos 
 
 

Kerstgedachte 
De wens van ons allen 

In deze wereld hebben wij mensen 
Allemaal zo onze eigen wensen 
Maar één ding, dat wil iedereen 

En dat is vrede om ons heen 
Een beetje liefde aan anderen geven 

Schijnt heel moeilijk te zijn in dit leven 
Ook al lijkt dat voor sommigen overbodig 
Liefde en aandacht heeft iedereen nodig! 
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Kerstpuzzel Seniorenvereniging Teylingen 
 
 

S  T  E  R  R  E  N  W  S  R  E  D  R  E  H  IJ  A  W  

E  I  L  I  M  A  F  E  K  N  L  E  Z  E  S  G  D  R  

E  N  P  I  S  E  S  N  E  E  U  W  L  D  K  A  V  E  

E  T  R  O  B  I  D  D  E  N  R  A  E  N  E  B  E  T  

A  R  E  S  O  N  M  C  E  T  T  S  E  E  R  R  N  S  

R  A  E  E  U  L  D  T  O  S  S  T  T  D  S  I  T  T  

R  A  N  J  L  Z  S  E  S  N  E  A  F  M  T  E  IJ  S  

E  K  M  K  H  A  E  T  N  R  C  N  O  U  A  L  E  R  

S  T  E  A  R  P  C  J  E  N  E  E  O  T  V  R  D  E  

L  S  N  P  D  E  L  I  K  R  E  K  R  E  O  I  K  K  

E  R  U  A  K  E  K  O  S  R  K  N  S  T  N  E  E  T  

E  E  T  E  C  N  I  V  D  U  C  E  B  E  D  E  R  A  

J  K  I  K  N  H  E  L  E  U  M  A  R  O  A  L  S  M  

S  P  N  L  L  G  T  P  T  B  R  T  D  S  O  S  T  A  

N  T  A  O  S  O  E  M  A  S  B  K  S  E  T  M  S  R  

A  B  T  S  L  U  H  L  I  H  R  I  L  R  A  D  T  I  

R  S  I  H  E  R  O  D  E  S  C  E  R  O  E  U  A  A  

K  N  E  G  N  I  N  O  K  N  E  S  K  K  K  K  L  G  
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OS     PAKJES      KERSTSTER 
BAL SNEEUW DENNENBOOM 
DEN CONCERT KERSTAVOND 
KOU ENGELEN KERSTKAART 
ETEN FAMILIE NACHTMIS 
EZEL GABRIEL KRANSJE 
KERK HERDERS POOLSTER 
KLOK RUDOLPH CADEAU 
MENU SCHAPEN BIDDEN 
PIEK STERREN KRIBBE 
SLEE   ARRESLEE 
STAL KERSTDAG 
STOL KERSTMIS 
DINER KONINGEN 
HULST KERSTMARKT 
JEZUS HERODES 
MARIA KERSTMUSICAL 
TOAST KERSTLIED 
ADVENT KERSTSTAL 
   
Voor de liefhebbers is er weer een gezellige kerstpuzzel te maken. 
De oplossing kan tot uiterlijk 15 januari 2022 ingestuurd worden via 
de mail van het secretariaat  
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of zenden naar of 
bezorgen op het adres van Secretariaat Seniorenvereniging 
Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim, onder vermelding 
van uw naam en adres. 
Onder de juiste inzendingen wordt per afdeling een prijsje verloot. 
 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de kerstpuzzel. 
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Vacature voorzitter 

In verband met het plotseling vertrek van de voorzitter, Dick 
Voerman, zijn wij op zoek naar een opvolger m/v. Alvorens een 
oproep te plaatsen voor een nieuwe voorzitter hebben de overige 
bestuursleden de afgelopen maanden eerst een aantal bestuurlijke 
zaken van de vereniging op een rij gezet.  
Sinds de samenwerkingsovereenkomst in 2015 en de fusie in 2020 
wordt Seniorenvereniging Teylingen gevormd door drie afdelingen 
Sassenheim, Voorhout en Warmond. In deze periode kreeg de 
vereniging ook te maken met de voortschrijdende overheveling van 
landelijke overheidstaken naar de gemeenten. Hierdoor groeide ook 
de verantwoordelijkheid van Seniorenvereniging Teylingen voor de 
lokale belangenbehartiging. Bijv. als het gaat om zorgtoeslagen, 
belastingen, langer thuis wonen, veiligheid, digitalisering en koop-
kracht enz.  
 
Taken voorzitter 
Naast de algemene bestuurstaken, zoals die gelden voor alle leden 
van het bestuur, pakt u als voorzitter de volgende zaken op: 
1. Het voorzitten en mede voorbereiden van de bestuursvergade-

ringen en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
2. Het bestuur vertegenwoordigen naar binnen en buiten toe. 
3. Deelnemen aan het gemeentelijk Adviesplatform Sociaal Domein 

en contacten onderhouden met andere seniorenorganisaties, 
maatschappelijke organisaties en de provinciale afdeling KBO 
Zuid-Holland. 

4. Spreekbuis zijn van het bestuur naar de leden en vrijwilligers van 
de vereniging. 

 
Wat vragen wij 
U heeft visie en overwicht en kunt anderen stimuleren. U heeft 
overzicht en bent goed in het afstemmen van de activiteiten binnen 
de organisatie; u kunt delegeren, draagt taken over en stimuleert 
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samenwerking. U beheerst de kunst om de verschillende partijen op 
één lijn te krijgen. U houdt zich vanzelfsprekend op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen binnen zorg en welzijn met name op het 
gebied van senioren. 
 
Interesse? 
Heeft interesse in deze vacatures? 
We ontvangen uw motivatie en CV graag via e-mail 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat, te. 06 1818 4053 
 

********** 
Wist u dat…..? 
• u met automaatje naar de bingo of naar de kerstviering kan! Op 

het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. U 
spreekt met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de 
terugreis. 
 

• de gemeente Teylingen inwoners met een laag inkomen korting 
op sport- en cultuuractiviteiten geeft. Voor onze vereniging kunt 
u denken aan activiteiten als aquarelleren, bowlen, dag-tochten, 
hobby- en leesclub, bloemschikken, iPad-cursus etc. maar ook de 
deelname aan de zomeractiviteiten. Als u in de loop van een 
verenigingsjaar aan meerdere activiteiten deelneemt (dat wil 
zeggen naast de contributie en minimaal 2 activiteiten) is het 
mogelijk voor deze regeling in aanmerking te komen. 
Voor nadere informatie over automaatje en de sport- en 
cultuurregeling kunt u contact opnemen met Welzijn Teylingen, 
Tel: 0252 231805. 
 

• voor de dagtocht op 2de kerstdag nog plaatsen beschikbaar zijn. 

Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -13 - 

samenwerking. U beheerst de kunst om de verschillende partijen op 
één lijn te krijgen. U houdt zich vanzelfsprekend op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen binnen zorg en welzijn met name op het 
gebied van senioren. 
 
Interesse? 
Heeft interesse in deze vacatures? 
We ontvangen uw motivatie en CV graag via e-mail 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat, te. 06 1818 4053 
 

********** 
Wist u dat…..? 
• u met automaatje naar de bingo of naar de kerstviering kan! Op 

het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. U 
spreekt met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de 
terugreis. 
 

• de gemeente Teylingen inwoners met een laag inkomen korting 
op sport- en cultuuractiviteiten geeft. Voor onze vereniging kunt 
u denken aan activiteiten als aquarelleren, bowlen, dag-tochten, 
hobby- en leesclub, bloemschikken, iPad-cursus etc. maar ook de 
deelname aan de zomeractiviteiten. Als u in de loop van een 
verenigingsjaar aan meerdere activiteiten deelneemt (dat wil 
zeggen naast de contributie en minimaal 2 activiteiten) is het 
mogelijk voor deze regeling in aanmerking te komen. 
Voor nadere informatie over automaatje en de sport- en 
cultuurregeling kunt u contact opnemen met Welzijn Teylingen, 
Tel: 0252 231805. 
 

• voor de dagtocht op 2de kerstdag nog plaatsen beschikbaar zijn. 

Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -13 - 

samenwerking. U beheerst de kunst om de verschillende partijen op 
één lijn te krijgen. U houdt zich vanzelfsprekend op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen binnen zorg en welzijn met name op het 
gebied van senioren. 
 
Interesse? 
Heeft interesse in deze vacatures? 
We ontvangen uw motivatie en CV graag via e-mail 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat, te. 06 1818 4053 
 

********** 
Wist u dat…..? 
• u met automaatje naar de bingo of naar de kerstviering kan! Op 

het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. U 
spreekt met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de 
terugreis. 
 

• de gemeente Teylingen inwoners met een laag inkomen korting 
op sport- en cultuuractiviteiten geeft. Voor onze vereniging kunt 
u denken aan activiteiten als aquarelleren, bowlen, dag-tochten, 
hobby- en leesclub, bloemschikken, iPad-cursus etc. maar ook de 
deelname aan de zomeractiviteiten. Als u in de loop van een 
verenigingsjaar aan meerdere activiteiten deelneemt (dat wil 
zeggen naast de contributie en minimaal 2 activiteiten) is het 
mogelijk voor deze regeling in aanmerking te komen. 
Voor nadere informatie over automaatje en de sport- en 
cultuurregeling kunt u contact opnemen met Welzijn Teylingen, 
Tel: 0252 231805. 
 

• voor de dagtocht op 2de kerstdag nog plaatsen beschikbaar zijn. 

Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -13 - 

samenwerking. U beheerst de kunst om de verschillende partijen op 
één lijn te krijgen. U houdt zich vanzelfsprekend op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen binnen zorg en welzijn met name op het 
gebied van senioren. 
 
Interesse? 
Heeft interesse in deze vacatures? 
We ontvangen uw motivatie en CV graag via e-mail 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat, te. 06 1818 4053 
 

********** 
Wist u dat…..? 
• u met automaatje naar de bingo of naar de kerstviering kan! Op 

het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. U 
spreekt met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor de 
terugreis. 
 

• de gemeente Teylingen inwoners met een laag inkomen korting 
op sport- en cultuuractiviteiten geeft. Voor onze vereniging kunt 
u denken aan activiteiten als aquarelleren, bowlen, dag-tochten, 
hobby- en leesclub, bloemschikken, iPad-cursus etc. maar ook de 
deelname aan de zomeractiviteiten. Als u in de loop van een 
verenigingsjaar aan meerdere activiteiten deelneemt (dat wil 
zeggen naast de contributie en minimaal 2 activiteiten) is het 
mogelijk voor deze regeling in aanmerking te komen. 
Voor nadere informatie over automaatje en de sport- en 
cultuurregeling kunt u contact opnemen met Welzijn Teylingen, 
Tel: 0252 231805. 
 

• voor de dagtocht op 2de kerstdag nog plaatsen beschikbaar zijn. 



14

Nieuwsbrief: kersteditie 2021, nr.12 /1Nieuwsbrief : kersteditie 2021, nr. 12/1  
 

-14-  

December 2021 
De regering geeft ons te verstaan: 
We hebben er nog geen idee van 
hoe de decembermaand zal gaan, 
weten niet wat wel en niet kan. 

 
Ondanks die corona beperkingen 
verzinnen we zélf wel fijne dingen 
Iedereen kan toch iets bedenken 

om aandacht aan te schenken 
 

Als bijeenkomen minder mogelijk is: 
opbellen, mailen, kerstpost kan gewis. 

Voor medemensen niet vergeten, 
hebben we nu toch zeeën van tijd 

 
Kaarslicht blijft heel gewoon, 
kerststukjes maken͖ een boom 
die, daar ben ik van overtuigd, 

op zijn mooist wordt opgetuigd. 
 

Een jaarwisseling zonder knallen 
zal heel wat mensen goed bevallen. 
Ook de dieren hebben geen hinder 

én al dat afval ervan is minder. 
 

Als iedereen aan een ieder belooft: 
We bieden de problemen het hoofd, 

we komen erdoorheen, sámen 
dan valt Gelukkig nieuwjaar ͟ 

door elkeen te beamen. 
 
 
  

Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -15 - 

Afdeling Sassenheim 
 
Beste leden, 
Op vrijdagmorgen 1 oktober 2021 was het zover en arriveerden de 
vakantiegangers met blije gezichten bij het Onderdak. Ook wel 
logisch want ze hadden er zin in. Eindelijk!  
Na zich bij de reisleider, Annelies Veltman, te hebben aangemeld en 
de koffers bij de chauffeur waren ingeleverd kon de vakantieweek 
beginnen. Vrolijk uitgezwaaid door familie en bekenden vertrokken 
ze met een tussenstop voor de koffie naar hotel Op de Boud in 
Valkenburg. In de vakantiegroep kwamen leden uit Hillegom, 
Voorhout, Warmond en Sassenheim. Het werd met elkaar een 
heerlijke vakantie met leuke uitstapjes.  
De verzorging in het hotel was geweldig en ook het amusement-
programma was heel gezellig. Bij terugkomst in Sassenheim was een 
veel gehoorde opmerking “wat hebben we genoten en wat gaat zo’n 
vakantieweek toch vlug”. Het is fijn met elkaar op vakantie te zijn 
geweest. En hopen iedereen volgend jaar op vakantie weer te zien. 
Dat laat zich nu al zien in het aantal aanmeldingen die al zijn binnen-
gekomen voor de vakantieweek naar Gaasterland in 2022.  
Ook mochten we na twee jaar weer een diner organiseren. Deze 
keer bij Grand Café Graaf Jan. Het diner bestond uit allemaal kleine 
gerechtjes.  Eens heel iets anders. Ruim 83 deelnemers mochten we 
verwelkomen.  
 
Filmmiddagen    
Op maandagmiddag 8 december wordt Crown 
for Christmas getoond. 
Nadat Allie ontslagen wordt als dienstmeid in 
een elegant hotel in New York City, aanvaardt ze 
met tegenzin een baan als gouvernante voor een 
jong meisje dat deel uitmaakt van een machtig 
gezin in Europa. Bij aankomst in het kasteel dat 
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Afdeling Sassenheim 
 
Beste leden, 
Op vrijdagmorgen 1 oktober 2021 was het zover en arriveerden de 
vakantiegangers met blije gezichten bij het Onderdak. Ook wel 
logisch want ze hadden er zin in. Eindelijk!  
Na zich bij de reisleider, Annelies Veltman, te hebben aangemeld en 
de koffers bij de chauffeur waren ingeleverd kon de vakantieweek 
beginnen. Vrolijk uitgezwaaid door familie en bekenden vertrokken 
ze met een tussenstop voor de koffie naar hotel Op de Boud in 
Valkenburg. In de vakantiegroep kwamen leden uit Hillegom, 
Voorhout, Warmond en Sassenheim. Het werd met elkaar een 
heerlijke vakantie met leuke uitstapjes.  
De verzorging in het hotel was geweldig en ook het amusement-
programma was heel gezellig. Bij terugkomst in Sassenheim was een 
veel gehoorde opmerking “wat hebben we genoten en wat gaat zo’n 
vakantieweek toch vlug”. Het is fijn met elkaar op vakantie te zijn 
geweest. En hopen iedereen volgend jaar op vakantie weer te zien. 
Dat laat zich nu al zien in het aantal aanmeldingen die al zijn binnen-
gekomen voor de vakantieweek naar Gaasterland in 2022.  
Ook mochten we na twee jaar weer een diner organiseren. Deze 
keer bij Grand Café Graaf Jan. Het diner bestond uit allemaal kleine 
gerechtjes.  Eens heel iets anders. Ruim 83 deelnemers mochten we 
verwelkomen.  
 
Filmmiddagen    
Op maandagmiddag 8 december wordt Crown 
for Christmas getoond. 
Nadat Allie ontslagen wordt als dienstmeid in 
een elegant hotel in New York City, aanvaardt ze 
met tegenzin een baan als gouvernante voor een 
jong meisje dat deel uitmaakt van een machtig 
gezin in Europa. Bij aankomst in het kasteel dat 
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ze thuis noemen, komt Allie te weten dat het meisje prinses Theodora 
is en haar vader Maximillian, the koning van Winshire. ………. 
 

Op 10 januari 2022 wordt de film Pane e tulipani 
getoond. Rosalba is huisvrouw en moeder van twee 
zonen. Tijdens een vakantie in eigen land wordt ze 
door haar man en zonen 'vergeten' bij een weg-
restaurant. Ze besluit naar huis te liften……..  
 

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

 
Aanvang films: 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. 
 
Tekenen/aquarelleren 
Ook  in het voorjaar van 2022  gaan we weer tekenen/ aquarelleren 
gegeven onder leiding van de gediplomeerde docente, Annet van 
Gerven. Deze cursus is voor zowel 
beginners als gevorderden. U leert de 
eerste principes van tekenen, die als basis 
dienen voor verdere ontwikkeling en 
gebruik van technieken. Voor kennisma-
king met die technieken is materiaal  bij de 
eerste bijeenkomst (inkt, verf, papier, 
potloden, pastel) aanwezig.  
 
Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 11 
Dagdeel: maandag van 9.30-11.30 uur 
Data : 3- en 17 jan., 7- en 21 febr., 7- en 21 mrt. 2022. 
Locatie: zaal 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten 6 lessen : €40. (inl. koffie/thee) 
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Kerstbijeenkomst op 22 december 2021 
De feestdagen staan weer voor de deur. 
Een tijd van liefde, warmte en aandacht 
voor elkaar. De activiteitencommissie van 
Sassenheim wilt u dan ook uitnodigen voor 
de jaarlijkse kerstviering op woensdag-
middag op 22 december 2021.  
In het in kerstsfeer getooide restaurant 
van Grand Café Graaf Jan kunt u gaan 
genieten van een sfeervol optreden van 

het duo La Donna Mobile.  
Deze middag wordt een kerstverhaal vertelt door Annelies Veltman 
en een kerstgedicht door Wim Prins.  
Aansluitend kunnen we genieten van een heerlijke kerstbrunch. 
 
Kosten:  € 17,50 voor leden, €25,00 voor niet-leden. 
Tijd: 14.00 uur tot 17.00  uur (zaal open 13.30 uur). 
Zie voor inschrijving en betaling pag. 22. 
 
Kerstbingo met loterij  
Dit jaar, op donderdag 23 december 2021 
vindt voor de leden van afd. Sassenheim de  
kerstbingo met loterij plaats in de 
Theaterzaal van het Onderdak. 
De bingo begint om 14.00 uur. De deuren 
gaan om 13.30 uur open.  
Er worden drie rondes gespeeld met als extra een loterij.  
De bingovelletjes kosten 0,50 per stuk. Kosten loterij €5,-- per 10 
loten +  1 gratis   (per lot 0,50  cent). 
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Aansluitend kunnen we genieten van een heerlijke kerstbrunch. 
 
Kosten:  € 17,50 voor leden, €25,00 voor niet-leden. 
Tijd: 14.00 uur tot 17.00  uur (zaal open 13.30 uur). 
Zie voor inschrijving en betaling pag. 22. 
 
Kerstbingo met loterij  
Dit jaar, op donderdag 23 december 2021 
vindt voor de leden van afd. Sassenheim de  
kerstbingo met loterij plaats in de 
Theaterzaal van het Onderdak. 
De bingo begint om 14.00 uur. De deuren 
gaan om 13.30 uur open.  
Er worden drie rondes gespeeld met als extra een loterij.  
De bingovelletjes kosten 0,50 per stuk. Kosten loterij €5,-- per 10 
loten +  1 gratis   (per lot 0,50  cent). 
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ze thuis noemen, komt Allie te weten dat het meisje prinses Theodora 
is en haar vader Maximillian, the koning van Winshire. ………. 
 

Op 10 januari 2022 wordt de film Pane e tulipani 
getoond. Rosalba is huisvrouw en moeder van twee 
zonen. Tijdens een vakantie in eigen land wordt ze 
door haar man en zonen 'vergeten' bij een weg-
restaurant. Ze besluit naar huis te liften……..  
 

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

 
Aanvang films: 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. 
 
Tekenen/aquarelleren 
Ook  in het voorjaar van 2022  gaan we weer tekenen/ aquarelleren 
gegeven onder leiding van de gediplomeerde docente, Annet van 
Gerven. Deze cursus is voor zowel 
beginners als gevorderden. U leert de 
eerste principes van tekenen, die als basis 
dienen voor verdere ontwikkeling en 
gebruik van technieken. Voor kennisma-
king met die technieken is materiaal  bij de 
eerste bijeenkomst (inkt, verf, papier, 
potloden, pastel) aanwezig.  
 
Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 11 
Dagdeel: maandag van 9.30-11.30 uur 
Data : 3- en 17 jan., 7- en 21 febr., 7- en 21 mrt. 2022. 
Locatie: zaal 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten 6 lessen : €40. (inl. koffie/thee) 
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Seniorenvereniging Teylingen 
Agenda Sassenheim 

 
 

December 2021 
02 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
06 ma 09.30-11.30 Aquarelleren/tekenen Zaal 6 
06 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
06 ma 14.00 Bowlen Dekker 
07 di 09.00 Eucharistieviering Pancratius 
09 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
13 ma 14.00 Filmmiddag Zaal 5+6 
15 wo 14.00 Bloemschikken Theaterzaal 
16 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
20 ma 09.30-11.30 Aquarelleren Zaal 6 
20 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 5 
20 ma 14.00 Leesclub Zaal 6 
22 wo 14.00-17.00 Kerstviering Graaf Jan 
23 do 14.00 Bingo met loterij Theaterzaal 
Januari 2022 
03 ma 09.30-11.30 Aquarelleren/tekenen Zaal 6 
03 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
03 ma 14.00 Bowlen Dekker 
04 di 09.00 Eucharistieviering Pancratius 
05 wo 14.30-17.00 Nieuwjaarsbijeenkomst Graaf Jan 
06 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
10 ma 14.00 Filmmiddag Zaal 5+6 
13 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
17 ma 09.30-11.30 Aquarelleren/tekenen Zaal 6 
17 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
20 do 14.00 Bingo Dekker 
20 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
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24 ma 14.00 Leesclub Zaal 6 
26 wo 14.00-16.00 Quilt-Bee Zaal 6 
26 wo  Nieuwsbrief nr. 2 en KBO- 

PCOB  
 

27 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
 

Agenda Voorhout 
December 2021 
07 di 9.30 uur Schilderen en tekenen De Verdieping 
07 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
14 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
16 do 14.00 Kerstworkshop  Natasja 
21 di 11.00 uur Kerstviering De Verdieping 
28 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

Januari 2022 
04 di 9.30 uur Schilderen en tekenen De Verdieping 
04 di 15.00 uur  Nieuwjaarsreceptie De Verdieping 
11 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

18 di 9.30 uur 
14.00 uur 

Schilderen en tekenen 
Klaverjassen en sjoelen 

De Verdieping 

25 di 14.00 uur Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 
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Agenda Warmond 
December 2021 
02 Do  13.30 Klaverjassen Trefpunt 
07 di 14.00 Soos Trefpunt 
09 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
16 do 12.00 Kerstlunch Trefpunt 
23 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
30 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt  
Januari  2022 
04 Di 14.30-15.30 Nieuwjaarsreceptie Trefpunt 
06 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
11 Di 14.00 Soos Trefpunt 
13 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
18 Di 14.00 Mandalakleuren Trefpunt 
20 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
27 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
 

KAARTJE 
Een kaartje sturen met de Kerst, dat is een lieve groet 

en aan menigeen geeft dat weer een beetje moed 
Je hangt hem op of legt hem neer 

en wat het nieuwe jaar ook geeft deze keer 
Dit kaartje geeft je kracht, iemand heeft aan je gedacht. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst 5 januari 2022 
Nadat het geluid van de jaarwisseling enigszins verstomd is en de 
beste wensen voor het nieuwe jaar al zijn overgebracht nodigt de 
Activiteitencommissie van Sassenheim alle leden van haar afdeling 
uit voor een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op woensdagmiddag 
5  januari 2022 bij Grand Café Graaf Jan. De middag wordt muzikaal 
omlijst met een gezellig optreden van La Linge Revue.  
Kosten:  € 8,-- voor leden, €15,00 voor niet-leden (zie voor betaling 
p…..) 
Tijd: 14.30 uur tot 17.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep bridgers en Klaverjassers 

Wij, afd. Sassenheim, zijn op zoek 
naar nieuwe bridgers en klaver-
jassers die gezellig willen kaarten. 
Met behulp van het computer-
programma Bridge-it en de Bridge-
mates zijn de uitslagen bij het bridgen 
direct na de speelmiddag beschik-
baar.  

Elke donderdagmiddag wordt er geklaverjast en gebridged om 13.30 
uur tot circa 17.00 uur. De eerstvolgende bridgemiddag is echter op 
9 december 2021. 
Wilt u graag meedoen? Neem dan even contact op met Jos 
Jonkman, tel. 0252-216168. 
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uit voor een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst op woensdagmiddag 
5  januari 2022 bij Grand Café Graaf Jan. De middag wordt muzikaal 
omlijst met een gezellig optreden van La Linge Revue.  
Kosten:  € 8,-- voor leden, €15,00 voor niet-leden (zie voor betaling 
p…..) 
Tijd: 14.30 uur tot 17.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep bridgers en Klaverjassers 

Wij, afd. Sassenheim, zijn op zoek 
naar nieuwe bridgers en klaver-
jassers die gezellig willen kaarten. 
Met behulp van het computer-
programma Bridge-it en de Bridge-
mates zijn de uitslagen bij het bridgen 
direct na de speelmiddag beschik-
baar.  

Elke donderdagmiddag wordt er geklaverjast en gebridged om 13.30 
uur tot circa 17.00 uur. De eerstvolgende bridgemiddag is echter op 
9 december 2021. 
Wilt u graag meedoen? Neem dan even contact op met Jos 
Jonkman, tel. 0252-216168. 
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Agenda Warmond 
December 2021 
02 Do  13.30 Klaverjassen Trefpunt 
07 di 14.00 Soos Trefpunt 
09 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
16 do 12.00 Kerstlunch Trefpunt 
23 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
30 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt  
Januari  2022 
04 Di 14.30-15.30 Nieuwjaarsreceptie Trefpunt 
06 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
11 Di 14.00 Soos Trefpunt 
13 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
18 Di 14.00 Mandalakleuren Trefpunt 
20 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
27 Do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
 

KAARTJE 
Een kaartje sturen met de Kerst, dat is een lieve groet 

en aan menigeen geeft dat weer een beetje moed 
Je hangt hem op of legt hem neer 

en wat het nieuwe jaar ook geeft deze keer 
Dit kaartje geeft je kracht, iemand heeft aan je gedacht. 

 
 

 

Seniorenvereniging Teylingen  
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Aanmeldingen afd. Sassenheim   
• per email bij het secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 

en door overmaking van de aangegeven bedrag(en) op bank-
rekeningnr. NL06RABO0354591983 met vermelding van de 
betreffende bijeenkomst(en) of 

• via onderstaand aanmeldstrookje in een gesloten envelop (met 
het aangegeven bedrag(en)) voorzien van uw naam en even-
tueel dieet bij een van de aangegeven adressen.  
Nel Houmes, J.v. Brabantweg 303, Ans Jansen, Jupiterstraat 2, 
Jos Jonkman, Kwekersweg 64, Rini Kleijn, Baartmanstraat 46, 
Corrie v.d.Lans, Tulpenstraat 26, (ingang D), Netty Havenaar, 
Kagerdreef 186, Ans Roelevink, Gildehof 17, Hans Wilson,  
Maximalaan 96 of Netty Havenaar, Kagerdreef 186. 

 

Aanmelden:  tot 15 december 2021 
 
----------------------------- hierlangs afknippen ------------------- 
 

Inleveren :   
⃝  voor  de kerstviering op woensdag 22 december 2021 
       deelnamekosten €17,50 voor leden, €25 voor niet-leden. 
⃝  voor .de nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 5 januari 2022 
       deelnamekosten €8,-- voor leden, €15 voor niet-leden. 
 
Naam…………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres ……………………………………………………………………………………………. 
 
Naam…………………………………………………………………………………………… 
 
Adres ……………………………………………………………………………………….. 
wel / geen lid  (omcirkelen wat van toepassing) 
 
Ik heb een dieet: ………………………………………………………………………… 
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Afdeling Voorhout 
 

 
 

Woensdag 3 november was het een gezellige bedoening in De 
Verdieping. Na enkele keren te zijn uitgesteld vanwege de corona-
pandemie gingen we nu dan toch eindelijk weer een keer 
gezamenlijk stamppot eten. Om 14.00 uur hadden zich 54 leden in 
De Verdieping verzameld die, na het gebruik van een kopje koffie of 
thee, spellen gingen spelen zoals Triominos, Keezen, klaverjassen, 
Skibbo en Rummicub. Iedereen vond het erg leuk en had het dus 
prima naar zijn zin. Om 16.00 uur kwam Ab van Kesteren met zijn 
potten en pannen gevuld met 2 soorten stamppot (andijvie en 
zuurkool), jus met spekkies en natuurlijk worst. Geassisteerd door 
opperopschepper Wim van Kampen werden de borden van de 
deelnemers gevuld en genoten de aanwezigen van een oer-
Hollandse stamppot. Na afloop was er voor iedereen nog een 
heerlijk toetje en ging men voldaan en tevreden huiswaarts.  
 
Wim van Kampen 
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Beste leden, 
Alweer een maand voorbij, wat gaat de tijd toch snel. 
Deze maand wel volop genoten van de mooie herfstkleuren. 
Woensdag 2 november heerlijk gegeten met de stamppotmiddag en 
wat was het gezellig zo met elkaar, zeker voor herhaling vatbaar. 
Vrijdag 5 november naar de duinen geweest en een prachtige 
wandeling gemaakt van ongeveer 3 uur met mijn zus. 
Het was een mix van zon en regen met wolken en  dan de mooie 
herfstkleuren van de bomen. 
Heel wat foto’s gemaakt zelfs van een regenboog. 
Door die zon en regen zie je ook veel paddenstoelen en daar hebben 
we aardig wat foto’s van gemaakt. 
Nu een week later stormt het en regent het blaadjes. Toch zijn Hein en 
ik nog een uurtje gaan fietsen wat wel pittig was .  
Maar als je dan thuiskomt geniet je weer van ons warme huisje. 
De dahlia’s gaan er van de week uit want ze doen niets  meer. Er zit 
haast geen bloem meer aan . 
Ik doe ze dan in lege bananendozen met turfstrooisel. 
Van mijn andere zus had ik fuchsia’s gehad om over te houden dat heb 
ik nog nooit gedaan. 
Doe ze ook maar in dozen met turfstrooisel en dan zien we wel van het 
voorjaar of ze het hebben overleeft. 
Van de week heb ik lege dozen met sinterklaaspapier ingepakt voor de 
school van onze kleindochter.  
Daar versieren ze de aula mee en komen de kinderen echt in sinter-
klaassfeer. Leuk om te doen. 
Er zijn weer wat coronaregels bijgekomen maar gelukkig kunnen we 
blijven kaarten en sjoelen met onze Q R-code.  
En die anderhalve meter lukt ons ook wel. 
Laten we hopen dat  onze kerstviering ook door kan gaan  en ik wens 
jullie alvast fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 
 
Willy van der Meer       
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In Het Licht Van De Ster 
 
Blij huppelt Iris achter pappa, mamma en 
Mike door de donkere stad. 
Elke dag loopt ze deze weg naar school. 
Over bruggetjes en langs de oude huizen 
aan de vlietjes. 
Het is altijd al een gezellige route, dwars door het oude centrum. 
Het carillon van de Grote Kerk speelt een oud kerstlied en de lampjes 
die overal branden geven de stad een extra sprookjesachtige sfeer. 
Iris ziet nog meer klasgenootjes die naar school gaan voor de 
Kerstfeestviering . 
In haar zak voelt ze een twee euro muntstuk. 
Aan het eind van de avond mag zij daarvan warme chocolademelk 
kopen. Ze kan zich daar nu al op verheugen. 
De rookwolkjes van haar adem verdwijnen in de donkere nacht.  
Ze lijken richting die ene ster te kringelen, die daar zo fel aan de hemel 
schittert. 
Dan huppelt ze verder, nieuwsgierig naar de klanken van een moderner 
kerstliedje dat brutaal het geluid van het carillon overstemt. 
Steeds duidelijker is het lied te horen. 
Het brengt haar tot vlakbij school, waar een man met een gitaar de 
vertolker is. 
Op de grond ligt een pet, waarin slechts enkele munten liggen. 
Mike trekt aan haar mouw, ze moeten nu echt opschieten. 
Terwijl het gitaarspel langzaam weer wordt opgeslokt door de klanken 
van het carillon kijkt Iris over haar schouder. 
Haar ogen ontmoeten de droevige blik van de muzikant, maar dan is 
daar haar school al.  
De kerstviering is een waar feest met lichtjes, muziek en een verhaal. 
Eén gedicht raakt Iris in het bijzonder: wees een lichtje voor de mensen 
om je heen, 
Zoals een ster die aan de donkere hemel straalt. 
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Het doet haar even denken aan de felle ster van zojuist en aan de ster 
boven de stal waar 
Jezus werd geboren. Misschien was het wel dezelfde ster . 
Ze voelt opeens de munt branden in haar zak, en ze is vastbesloten. 
Ze hoeft dit jaar geen chocolademelk. 
De muzikant staat er nog. Verlegen loopt Iris naar hem toe en werpt 
haar munt in het petje. 
Meteen brandt er een lichtje in zijn ogen en ze wordt helemaal warm 
van binnen, 
nog  warmer dan de chocolademelk gedaan zou hebben. 
En als ze haar adem uitblaast richt ze haar blik weer op de ster.  
De ster die, zo weet ze, even weerspiegelde in de ogen van de 
muzikant. 
 Laat je lampje altijd schijnen wees een licht voor iedereen 
 dat zal de kilte doen verdwijnen en zorgt voor vrede om je heen       

 
WENS 

Ik heb een wens voor iedereen 
een mooie Kerst met lieve mensen om je heen. 

Mensen die van je houden om wie je bent 
en in wie je een stukje van je zelf herkent. 
Laat merken dat je om die mensen geeft 
dat je samen met hun iets moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dit alles brengen kan 
en maak er een gezellige en fijn Kerstfeest van 
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Kerstviering 21 december 2021 
 
Op dinsdag 21 december organiseert de 
Activiteiten Commissie van de Senioren-
vereniging Teylingen, afdeling Voorhout, in De 
Verdieping de kerstviering.  Voor deze kerst-
viering hebben wij drie dames uitgenodigd die 
voor de muzikale begeleiding zorgen op de 
accordeon. Zij vinden het leuk om samen met 
ons deze kerstviering van begin tot het eind 
mee te maken.   

Er is koffie met iets lekkers, een kerstlunch, enkele drankjes en 
diverse hapjes waar we de dag mee willen afsluiten.  
Daar we een lunch hebben, willen wij toch graag dat u zich inschrijft, 
zie het inschrijfformulier. Bij de inschrijving vragen wij u €7,50  
bijdrage per persoon,  Wij hopen op een goede opkomst bij onze 
kerstviering. 
Aanvangstijd: 11.00 uur 
De Activiteiten Commissie. 
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Aanmeldingsformulier Kerstviering 
op dinsdag 21 december in De Verdieping, 

aanvang 11.00 uur 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inschrijven: 

dinsdag 7 december om 13.00 uur 
 in De Verdieping 

 
Of vóór 8 december!! dit formulier in de bus doen bij een van de 
leden van de activiteitencommissie in een envelop met € 7,50. 
 
Dhr. ……………………………………………….………….……………..………….…….. 
Mw. ……………………………………………….………….……………..……….………. 
Adres …........................................................................................... 
Postcode …………….….…Woonplaats………………………………..………….. 
Tel.nr ………………………………………………………………………………….……… 
Mobielnr. ………………………………………………….……………………………….. 
E-mailadres ………………………………………………………..…………………...... 
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Afdeling Warmond 
 
In deze gezamenlijke Kerstuitgave worden er, naast een mooi kerst-
verhaal en kerstgedichten, de activiteiten van december en januari 
bekend gemaakt. Met de persconferentie van 12 november jl. nog in 
de oren en het niet weten hoe de situatie over 3 weken is, snapt u 
dat het koffiedik kijken is of onze plannen wel uitgevoerd kunnen 
worden. Maar laten wij van het beste scenario uitgaan en dat deze 
aankomende kerstmaand en jaarwisseling heel gezellig en sfeervol 
zal verlopen.  
Op 16 december is de Kerstlunch en als vanouds wordt het een 
sfeervolle bijeenkomst waar men nog lang van zal nagenieten. 
 
Misschien is het ook wel een goed idee om ook eens om ons heen te 
kijken en degene die niet zo mobiel zijn als wij, eens een bezoekje te 
brengen en als dat niet mogelijk is een kaartje  met een leuke tekst 
te sturen waarmee men iemand laat weten dat zij er niet alleen 
voorstaan! 
Kerst is een echt familiefeest waarin gezellig samen zijn tijdens de 
Kerstmaaltijd de feestdagen zullen vullen. Met een versierde boom, 
kaarsen, kerstverlichting  en slingers toveren we ons huis om in een 
sfeervol optrekje waar we ons veilig voelen en met elkaar genieten.  
In  aansluiting op Kerst zeggen we het jaar 2021 vaarwel.  
We hopen op een bruisend 2022. Een jaar om met zijn allen de 
schouders er onder te zetten en wat in 2021 niet is gelukt , dit in het 
komende jaar wel te kunnen realiseren.  
 
Met deze goede voornemens wensen wij U allen  mooie gezellige 
Kerstdagen toe en een voorspoedig 2022.  
tot ziens op 4 januari op onze nieuwjaarsreceptie. 
 
Activiteiten groep Warmond. 
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Kerstlunch donderdag 16 december 2021 
Op donderdag 16 december gaan wij, samen met u de Kersttijd 
alvast inluiden met een overheerlijke gezellige lunch zoals u al jaren  
van ons gewend bent. Om helemaal in de stemming te raken komt 
Toos Cozijn- Koek, begeleidt op de vleugel door Henny Langenberg, 
enkele Kerstliederen voor ons zingen en ons begeleiden bij de 
samenzang. Ook zal er een kerstverhaal verteld worden door 
Simone Kortekaas. 
 
Aanmelden is nog mogelijk tot zondag 5 december middels de hier-
onder beschreven werkwijze. 
Datum Donderdag 16 december 2021 
Tijd 12.00 – 15.00 uur  (zaal 11.45 uur) 
Plaats Trefpunt Warmond 
Kosten € 12,50 p.p. 
QR code Verplicht 
Aanmelden Ja, verplicht. Tot uiterlijk zondag 5 december 2021 

Bij voorkeur per e mail: 
corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl     
met vermelding van naam, adres, en datum 
overschrijving. (Dit in verband met veel gelijke namen) 
Wij verzoeken u de kosten  € 12,50 gelijktijdig met uw 
aanmelding over te maken op rekeningnummer:  
NL 06 RABO 0354591983. 
t.n.v. Senioren Vereniging Teylingen 
Met vermelding van uw naam en ‘kerst’  
Als u voor meerdere personen betaald : alle namen 
vermelden. 
Of uw betaling in een gesloten enveloppe met vermelding 
van uw naam, adres en ‘Kerst’ in de bus doen bij :  
Corri van Wetten, Kloosterwei 204, 2361XP Warmond. 
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Mandala kleuren 
In oktober hebben we kennis gemaakt met 
Ellen Gozeling en het Mandalakleuren. Dit 
keer komt Ellen uitleggen hoe je zelf een 
mandala kunt tekenen. Wij hopen weer op 
een grote opkomst. Als je geen mandala wilt 
tekenen ben je ook van harte welkom om 
een mandala te kleuren. 

 
 

datum Dinsdag  18 januari 2022 
Tijd  14.00- 16.00 uur 
Zaal open 13.45 uur 
Plaats Trefpunt, Warmond 
Kosten geen 
QR code Verplicht 
Aanmelden Ja, telefonisch op 06 52247717 

 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 
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 
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Plaats Trefpunt Warmond 
Kosten € 12,50 p.p. 
QR code Verplicht 
Aanmelden Ja, verplicht. Tot uiterlijk zondag 5 december 2021 

Bij voorkeur per e mail: 
corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl     
met vermelding van naam, adres, en datum 
overschrijving. (Dit in verband met veel gelijke namen) 
Wij verzoeken u de kosten  € 12,50 gelijktijdig met uw 
aanmelding over te maken op rekeningnummer:  
NL 06 RABO 0354591983. 
t.n.v. Senioren Vereniging Teylingen 
Met vermelding van uw naam en ‘kerst’  
Als u voor meerdere personen betaald : alle namen 
vermelden. 
Of uw betaling in een gesloten enveloppe met vermelding 
van uw naam, adres en ‘Kerst’ in de bus doen bij :  
Corri van Wetten, Kloosterwei 204, 2361XP Warmond. 
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Mandala kleuren 
In oktober hebben we kennis gemaakt met 
Ellen Gozeling en het Mandalakleuren. Dit 
keer komt Ellen uitleggen hoe je zelf een 
mandala kunt tekenen. Wij hopen weer op 
een grote opkomst. Als je geen mandala wilt 
tekenen ben je ook van harte welkom om 
een mandala te kleuren. 

 
 

datum Dinsdag  18 januari 2022 
Tijd  14.00- 16.00 uur 
Zaal open 13.45 uur 
Plaats Trefpunt, Warmond 
Kosten geen 
QR code Verplicht 
Aanmelden Ja, telefonisch op 06 52247717 

 
 
 
 
 
 
 
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 
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 
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Decembergevoel 
 

 Dauwdruppels hangen 
 Als mooie kristallen 

 Aan de breekbare takken 
 In de vrieskou gevangen 

 Hier en daar 
 Komen onder een wit tapijt 

 Zo breekbaar 
 Wat sneeuwklokjes verblijd 

 Zonlicht weerkaatst 
 Op een bevroren rivier 

 Uitgelaten kinderen 
 Hebben enorm veel plezier 
 Glinsterende sneeuwvlokjes 
 Vallen zachtjes op de grond 

 Het lijken wel sterretjes 
 In de avondstond 

 Mooi helder flikkeren lichtjes 
 In iedere boom 

 Warme gezelligheid 
 Zonder schroom 

 In de donkere nacht 
 Luister ik naar de wind 

 Bij kaarslicht heerlijk warm 
 Naar het gehuil van een wonderkind 

 
 

Seniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -33 - 

 
 
 
 
 
Leden activiteitencommissie Sassenheim 
Mw. Netty Havenaar, coördinator tel. 06-18184053 
Dhr. Jos Jonkman tel. 06-12101978 
Mw. Rini de Kleijn tel. 0252-214595 
Dhr. Bert van den Nouwland tel. 0252-864572 
Mw. Bep van Tol  tel. 0252-213259 
Dhr. Hans Wilson tel. 06-19442888 
Dhr. Harry Witteman tel. 06-10794767 
Mw. Anneke van der Zwart tel. 0252-213253 
 
Leden activiteitencommissie Voorhout 
Dhr. Hans Boere, coördinator  tel: 0252-213715 
Mw. Trees van den Berg tel: 0252-214570 
Dhr. Jan Bol tel: 0252-214972 
Mw. Willy van der Meer tel: 0252-218045 
Dhr. Wim van Kampen tel: 0252-214992 
 
Leden activiteitencommissie Warmond 
Dhr. Chris Zwetsloot, coördinator tel. 06-12260519 
Mw. Louise Munnike tel. 06-50963085 
Mw. Corri van Wetten tel. 06-52247717 
Mw. Elly Wabeke tel. 06-44052288 
Dhr. Chris van Veen tel. 06-18278617 
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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. De opzegging 
gaat dan in het nieuwe kalenderjaar 
in. Bij opzegging komt korting op de 
zorg-verzekering 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  
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 Senioren-
vereniging Teylingen omgaat met 
privacy- en persoonsgegevens is 
beschreven in de privacy statement 
van KBO Teylingen. Zie website 
https://seniorenverenigingteylingen.
nl bij informatie/nieuwsberichten 
 

Nieuwsbrief : kersteditie 2021, nr. 12/1  
 

-34-  

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. De opzegging 
gaat dan in het nieuwe kalenderjaar 
in. Bij opzegging komt korting op de 
zorg-verzekering 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  
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 Senioren-
vereniging Teylingen omgaat met 
privacy- en persoonsgegevens is 
beschreven in de privacy statement 
van KBO Teylingen. Zie website 
https://seniorenverenigingteylingen.
nl bij informatie/nieuwsberichten 
 



35

Seniorenvereniging TeylingenSeniorenvereniging Teylingen  
 

 
 -35 - 

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 
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Drukwerkverzorging:

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.

Seniorenvereniging Teylingen

Digitalisering Zingeving

Wonen, welzijn
en zorg Veiligheid Koopkracht

duineveld
print & sign
duineveld
print & sign




