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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 

Voorzitter:    Dick Voerman 

email:                                                                            Dickvoerman@icloud.com 

 tel. 06-4808 5888 

Vice-voorzitter: Hans Boere 

email: bvo@casema.nl 

 tel. 06-22526285 

Secretaris, ledenadministrateur: Netty Havenaar 

email: kboteylingen@gmail.com 

 tel. 06-1818 4053 

2e secretaris: Wim van Kampen 

email: wjvkampen@gmail.com 

 tel. 0252-214992 

Penningmeester: Evert Hegnauer 

email :                                                                     everthegnauerkbo@gmail.com 

                                                                                    tel. 06-4284 8205 

Bestuurslid: Chris Zwetsloot 

email:                                                                             chris.zwetsloot@casema.nl 

                                                                        tel. 071-8889544 

Bestuurslid Corri van Wetten 

email: warmbovaoud@live.nl 

 tel. 071-3011690 

 

Bestuursleden belangenbehartiging Jan van Bakel  

en  Adviesplatform WMO en Jeugd 

email janvanbakel@outlook.co 
  -                               tel.06-25064586 

 Henny Langenberg 

email: ghlangenberg@ziggo.nl 

 tel. 06-15094407 

 

 

 

Voorwoord van de voorzitter 
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Geachte dames en heren, 
In de middenpagina van uw nieuwsbrief treft u de 
agenda’s aan van alle drie de afdelingen. Zo heeft u een 
uitgebreide keuze in activiteiten.  Voor een enkele 
activiteit moet u zich aanmelden bij het secretariaat. U 
doet er verstandig aan om altijd uw ledenpas bij de hand 
te hebben. Er kan naar gevraagd worden. Ik wens u in 
ieder geval een hele fijne oktobermaand. 
Ook dit jaar ben ik weer in Lourdes geweest. Dat is een 
plek waar ik altijd graag terugkom. Waarom vertel ik u 
dit? Het was dit jaar een heel bijzonder jaar. Wij hebben 
als seniorenvereniging op papier hoog in het vaandel 
staan: Zorg om elkaar. In Lourdes heb ik dat in de praktijk 
ervaren, “gevoeld”. Ik zat aan tafel met een 63-jarige man 
die nodige tia’s had gehad, heel moeilijk uit zijn woorden 
kon komen en door een echtpaar begeleid op vakantie 
ging. Ook de chauffeur en de hoteleigenaar hebben 
ervoor gezorgd dat Piet-Hein-zo heet hij- een geweldige 
tijd in Lourdes heeft gehad. Daarnaast heb ik heel veel 
jonge mensen tussen 15 en 25 jaar gezien, die zorg boden 
aan de zieken in Lourdes. Ik ben daarom ook trots dat wij 
als vereniging deel uitmaken van het Zorgpact en het 
project Binnenboord. 
 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman 
 
 

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. 
Sassenheim 
Kagerdreef 186 
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2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail : kboteylingen.secretariaat@gmail.com  
Website : sassenheim.kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL62 RABO 035.72.08.714 
 
 

Ledenadministratie 

Zoals we u eerder hebben medegedeeld moeten wij van 
de door u te betalen contributie een deel overmaken 
naar KBO-PCOB. Deze kosten zijn voor de uitgifte van het 
ledenmagazine KBO-PCOB welke u 10 x per jaar ontvangt 
alsmede ter ondersteuning van de landelijke taken op 
het gebied van de belangenbehartiging en PR-taken. 
Deze afdracht moet tijdig worden betaald. Om deze 
reden hebben we besloten dat dit jaar de incasso op 1 
januari zal plaatsvinden en dat de nota’s bij de volgende 
nieuwsbrief bij  u wordt bezorgd met het vriendelijke 
verzoek deze voor 1 januari 2020 te betalen. 
Voor vragen kunt contact opnemen met het secretariaat 
van Seniorenvereniging Teylingen, tel. 06 1818 4053 of 
email 
Kboteylingen.secretariaat@gmail.com 
 

 
 
 
Buitengewone algemene ledenvergadering 
Op 1 september 2015 is er een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de drie 

mailto:info.seveteylingen@gmail.com
mailto:Kboteylingen.secretariaat@gmail.com
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seniorenverenigingen in Teylingen afgesloten waarin de 
intentie was opgenomen om te komen tot een algehele 
fusie. Hiervoor heeft u in de algemene 
ledenvergaderingen van augustus 2015 het bestuur 
toestemming gegeven. Nu is het moment gekomen om 
de feitelijke fusie tot stand te brengen, zodat 
seniorenvereniging Teylingen met ingang van 1 januari 
2020 van start kan gaan. 
Om die reden houden de drie afdelingen afzonderlijk in 
de 2de week van  november  een bijzondere algemene 
ledenvergadering waarin de leden gaan besluiten over 
de fusie  van de drie afdelingen en over de officiële 
oprichting van seniorenvereniging Teylingen. Als deze 
besluiten genomen zijn is Seniorenvereniging Teylingen 
een feit. 
Om het fusiebesluit te kunnen nemen en de statuten van 
Seniorenvereniging Teylingen te kunnen vaststellen, 
moet op de ALV tenminste twee/derde van de leden 
aanwezig zijn en de aanwezige leden moeten met een 
meerderheid van tenminste twee derde instemmen met 
de beide voorstellen. 
Als niet de vereiste aanwezigheid van twee derde van 
het aantal leden wordt gehaald, zal de algemene 
vergadering beëindigd worden om direct weer geopend 
worden. Bij de tweede vergadering geldt niet het 
vereiste dat twee/derde van de leden aanwezig moet 
zijn. 
De buitengewone algemene ledenvergaderingen vinden 
plaats op: 
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- 11 november in Sassenheim, Theaterzaal van ‘t 
Onderdak 

- 19 november in Voorhout, De Verdieping 
- 20 november in Warmond, het Trefpunt 

 

3-daagse kerstreis 10 t/m 12 december 2019 
In de vorige nieuwsbrief kondigde wij de gezamenlijke 
kerstreis aan van Seniorenvereniging Teylingen naar 
hotel Lantscroon in ’s-Heerenberg gelegen in het 
centrum van het levendige grensstadje.  
 

 
Voor deze kerstreis zijn nog plaatsen vrij. 

 

Deze kerstreis brengt 
ons naar ’s-Heerenberg 
een levendig 
grensstadje aan de 
Duitse grens.  
We verblijven in hotel 
Lantscroon gelegen in 
het centrum van het levendige grensstadje ’s-Heeren-
berg, Het hotel is gevestigd in een rijksmonument. Het 
hotel is gevestigd in een nieuwe aanbouw achter het 
monumentale pand. De kamers zijn voorzien van toilet, 
douche of ligbad, föhn, kluisje en een televisie. Vanwege 
de ligging aan de achterkant van de stadswal, biedt het 
een oase van rust. Verder heeft het hotel een lift. 
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Reisprogramma: 
Dag 1: Heenreis via Doesburg 
Nadat u om 10.00 uur bent opgehaald reist u 
comfortabel naar 't Gildehof in Doesburg. Hier gaat u aan 
tafel voor een heerlijke lunch met kroket. Daarna 
vervolgen we onze reis en gaan naar uw hotel in ’s 
Heerenberg.  
Dag 2: bezoek aan de Kerstmarkt in Oberhausen. 
Na het ontbijt gaat u een bezoek brengen aan het 
overdekte winkelcentrum CentrO aan de rand van 
Oberhausen. Het winkelcentrum pakt in de kerstperiode 
uit met drie kerstmarkten. In en rond het winkelcentrum 
zorgen spectaculaire licht- en muziek-installaties van de 
kerstwereld’ voor een fascinerende sfeer. De 150 
kraampjes zijn verdeeld over de kleurrijk verlichte 
Santa’s Village, de gezellige en intieme 
Bergweihnachtsmarkt in Alpenstijl en de 
sprookjesachtige Wichtelmarkt.  
Dag 3: terugreis via Maarsbergen en Pijnacker 
Na het ontbijt kunt rustig uw koffers pakken tegen 11.00 
uur stapt u in de touringcar en reist u naar De Weistaar 
in Maarsbergen. Hier gaat u aan tafel voor een 
uitgebreide lunch. Hierna gaan we naar restaurant Tout 
le Monde in Pijnakker voor een goed diner ter afsluiting. 
Daarna wordt u teruggebracht naar de verschillende 
opstapplaatsen. 
 
 
Arrangementprijs 2-persoonskamer € 245,00 per 
persoon 
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                                 1-persoonskamer: € 275,00 per 
persoon 
Bij deze prijs inbegrepen: 
-  Vervoer per luxe touringcar voorzien van koffie, toilet 

en airco 
- 2x overnachten in een comfortabel hotelkamer  
- Op heen en terugweg lunch 2x ontbijtbuffet  
- 2x 3 gangen diner 
- Bezoek kerstmarkt Oberhausen 
- Middagprogramma op de terugweg in de Weistar 

- Afscheidsdiner  
Aanmelding voor 15 oktober middels het 
aanmeldingsformulier op pag.12.  
Voor vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat,  
Email: kboteylingen.secretariaat@gmail.com of  
tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr van 11.00 tot 13.00 uur). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanmeldingsformulier 

mailto:info.seveteylingen@gmail.com
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*** 3-Daagse Kerstreis naar ’s-Heerenberg *** 
Maandag 10  december t/m woensdag 12 december 

2019 
 
1. dhr/mw. …………………………………..……….. Geboren 

………………………….….…… 

Postcode …...........................Adres 

………………………...…………………………………..  

Woonplaats 

…………………..…………………………………………………………………………… 

Tel.nr ………………….…………………… Mobielnr. 

…………………………….………………… 

Eventueel dieet. Welke 
……………………..………………………………………………………. 
 
Zorgverzekering; 
…………………………………………………………………..…………………… 
 
Reis – en annuleringsverzekering 
…………………………………………………….……….. 
In bijzondere gevallen waarschuwen:  

Naam: ………………………..………….………………….... Tel.nr. 

…………………………..…… 

wil de kamer delen met 

………………………….………………………………………….……. 

2. dhr./mw. …………………………………..……….. geboren 

………………………….….…… 

Postcode …...........................Adres 

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

…………………..…………………………………………………………………………… 

Tel.nr ………………….…………………… Mobielnr. 

…………………………….………………… 

Eventueel dieet. Welke 
……………………..………………………………………………………. 
 
Zorgverzekering; 
…………………………………………………………………..…………………… 
 
Reis – en annuleringsverzekering 
…………………………………………………….……….. 
In bijzondere gevallen waarschuwen:  
 
Naam: ………………………..………….………………….... Tel.nr. 

…………………………..…… 

Wenst  
⃝       2-persoonskamer € 245,-- per persoon 
⃝       1 persoonskamer € 275,-- per persoon               
Een eerste aanbetaling van €100 p.p. dient één week na 
inschrijving te zijn ontvangen op rekeningnummer 
NL79RABO0315157356 t.n.v. KBO Teylingen onder vermelding 
Kerstreis 2019. Het restant dient uiterlijk 1 november 2019  te 
zijn overgemaakt. 

 
 
 
 
 

Dagtocht: Tweede Kerstdag 
Op woensdag 26 december 2019 
organiseert Seniorenvereniging 
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Teylingen, weer een gezellige gezamenlijke dagtocht. We 
vertrekken vanaf de opstapplaatsen naar Montfoort 
waar u in De Heeren van Montfoort wordt ontvangen 
met koffie/ thee en een kerstbrood. Na dit lekkers gaan 
we  genieten van een mooie rondrit naar de Groene 
Hart. Hierna rijden wij terug naar De Heeren van 
Montfoort waar we worden ontvangen onder de klanken 
van Live muziek voor een gezellig kerstbuffet welke 
wordt afgesloten met Grand dessert “Merry Christmas”. 
 

We vertrekken 
om 09.30 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 
om 09.45 uur van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 in 
Sassenheim  
om 10.00 uur bij het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond 
 
Prijs dagtocht: € 67,50,00 kbo-leden/€ 75,00 niet-leden. 
Dit is incl. reisverzekering, fooi chauffeur en gids. 
 

U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden bij het 
secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, per 
email: kboteylingen.secretariaat@gmail.com of per 
telefoon 
 06 18184053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur). 
 
De betaling dient binnen één week na inschrijving te zijn 
overgeboekt op rekeningnummer 
NL79RABO0315157356 ten name van KBO Teylingen 
onder vermelding van “Dagtocht 2de kerstdag”. Na 
overmaking van de reissom is uw inschrijving pas 
definitief. 

mailto:kboteylingen.secretariaat@gmail.com
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Aanmelding worden behandeld in volgorde van 
aanmelding en betaling. 
 

 
 
 
Vakantieweek Seniorenvereniging Teylingen 2020  
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we 
in 2020 een rivierencruise willen organiseren en dat als u 
daar interesse in had al een voorinschrijving kon doen. 
Hieraan hebben een aantal leden gehoor aan gegeven 
zodat wij op zoek gingen naar een rivieren-cruise in Zuid-
Nederland en België.  
We hebben diverse offertes mogen ontvangen. Echter de 
prijzen en de bijkomende kosten waren zo hoog dat we 
helaas moeten afzien van deze rivierencruise. Het spijt 
ons u dit te moeten berichten. 
We gaan nu op zoek naar een andere invulling van de 
vakantieweek en hopen u spoedig hierover te kunnen 
informeren. 

                                 
 

 
 
 
 
 
 

Vertrektijden/opstapplaatsen 
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 Dag van de Ouderen op vrijdag 27 september 2019 
- om 12.00 uur op het kerkplein in Voorhout 
- om 12.00 uur in Warmond bij het Trefpunt en  
- om 12.15 uur in  Sassenheim bij de bushalte aan de 

Teijlingerlaan (vlakbij verzorgingshuis Sassembourg), 
daarna ’t Onderdak en de Bernardus. 

 
 
 
 Lady’s Day (Modeshow) op maandag 30 september 
2019 
- om  08.30 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 
- om  08.45 uur van ’t Onderdak in Sassenheim en  
- om  09.00 uur bij het Trefpunt in Warmond. 
 
 
 
 Najaarsdagtocht op 1 oktober 2019  
- om 8.30 uur vanaf Westerstraat/hoek Slotlaan, 

vervolgens bij het Onderdak en daarna bij de bushalte 
tegenover de Bernardus. 

 

   
 
 
 
 

Agenda afd. Voorhout 
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September 2019 
27 vr 13.30-17.00 Viering Dag van de Ouderen  Van der Valk 

30 ma 08.30 Lady’s Day: modeshow Boskoop 

Oktober 2019 
01 di 09.30 Tekenen/schilderen De Verdieping 

01 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

08 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

15 di 09.30 Tekenen/schilderen De Verdieping 

15 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

22 di 14.00 Middag met M25 De Verdieping 

29 di 09.30 Tekenen/schilderen De Verdieping 

29 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

  
 
 

 
 
 Agenda afd. Warmond 

 
September 2019 

26 do 13.30-17.00 Klaverjassen Trefpunt 

27 vr 13.30-17.00 Viering Dag van de Ouderen  Van der Valk 

27 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 
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30 ma 08.30 Lady’s Day: modeshow Boskoop 

Oktober 2019 
01 di 14.00 Soos het Trefpunt 

02 wo 10.00 Jeu de Boules in `sportpark Overbos 

03 do 13.30-17.00 Klaverjassen het Trefpunt 

04 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

08 di 13.30 Invulling nog niet bekend het Trefpunt 

09 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

10 do 13.30-17.00 Klaverjassen het Trefpunt 

11 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

16 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark  Overbos 

17 do 13.30-17.00 klaverjassen Het Trefpunt 

18 vr 14.00 
 
 
 

Modeshow ism Zonnebloem 
(alleen voor leden afd.  
Warmond  
 

Zenit 

18 vr 14.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

24 do 13.30-17.00 Klaverjassen Het Trefpunt 

25 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

29 di 14.00 Werelddans Het Trefpunt 

31 do 13.30-17.00 Klaverjassen Het Trefpunt 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda afd. Sassenheim 

September 2019   
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27 vr 13.30-17.00 Viering Dag van de Ouderen  Van der Valk   

30 ma 08.30 Lady’s Day: modeshow Boskoop   

Oktober 2019   
01 di 09.00 Eucharistieviering    

01 di 10.00-11.30 Inloopochtend Zaal 6   

01 di 14.30-16.00 Ontdek je iPad Zaal 6   

01 di 08.45-18.15 Dagtocht    

02 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”    

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

07 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6   

07 ma 14.00-16.30 Hobbyclub Zaal 6   

07 ma 14.30-16.30 Bowlen De Oude  Tol   

09 wo 15.30-18.00 Najaarsdiner (zaal open 
15.00 uur) 

De Oude Tol   

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

14 ma 09.30-12.00 Bestuursvergadering Zaal 6   

14 ma 14.30-16.30 Filmmiddag Zaal 5+6   

15 di 14.30-16.00 Ontdek je iPad Zaal 6   

16 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”    

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

21 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6   

21 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6   

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

24 do 14.30-16.30 Bingo Theaterzaal   

28 ma 10.00-12.00 Vergadering contactpersonen Zaal 6   

29 di 14.30-16.00 Ontdek je iPad Zaal 6   

29 di 14.30-16.00 Leesclub Zaal 8   

30 wo  KBO-PCOB nr.11+Nieuwsbrief 
(kersteditie) 

   

30 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”    

31 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6   
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Vakantieweek senioren Voorhout   24-08-2019  
t/m 31-08-2019. 
 
Bij een temperatuur van ± 30° vertrok de bus met 34 
vakantiegangers, de nodige rollators én water naar 
Luyksgestel. Hans kwam ook nog iedereen een fijne 
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week toewensen en we werden uitgezwaaid door 
familie en bekenden. 
De chauffeur stelde zich voor als Harryke. Via een 
omweg naar Alblasserdam, om daar ook nog een 
aantal mensen op te halen. 
Half vier kwamen we aan in een mooi hotel in een 
prachtige omgeving. Er was zelfs een zwembad 
buiten. 
Daarna was er de kennismaking met koffie, thee en 
nog wat lekkers. De sleutels werden uitgedeeld, de 
gang van zaken uitgelegd en daarna konden we 
naar de keurig, schone kamers. Veel kamers waren 
op de begane grond. 
Voor de drankjes was er een eenheidsprijs en 
konden we een strippenkaart aanschaffen. 
Na een heerlijk diner werd er een film van de 
omgeving getoond en mogelijke uitstapjes. 
Na nog wat spelletjes gingen we lekker naar bed. 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 25 augustus ± 30° 
We zitten om half elf allemaal lekker buiten en 
werden getrakteerd op koffie met appelgebak. Een 
leuk muziekgezelschap “Loos Alarm” verzorgde een 
concert, waar ook nog op gedanst kon worden op 
een grasveld. De polonaise ging beter. 
's Middags een zelf georganiseerde wandeling door 
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het bos. Voor sommigen was dit te ver, mede door 
de warmte. 
's Avonds kwam er een heuse valkenier met 
prachtige vogels. Er werd veel uitleg gegeven. Als 
wij klapten, zwaaiden de vogels terug, erg leuk. 
 
Maandag 26 augustus ± 30° 
's Middags met de bus op strooptocht door de 8 
Saligheden. De benaming van een achttal dorpen in 
de Nederlandse Kempen. Er werd gejaagd en 
gestroopt zonder toestemming of dieren gestolen 
van het terrein van een ander. 
's Avonds kwam Jolanda met een muzikale bingo. 
Wij moesten het liedje raden en kijken of het op je 
bingoformulier stond. Wie bingo had kreeg een leuk 
prijsje. Zij kon mooi zingen en er kon ook worden 
gedanst. Leuke avond. 
 
Dinsdag 27 augustus ± 31° 
Na de lunch op safari in de Beekse Bergen. Water 
mee. Met een ranger maakten we kennis  met o.a. 
zebra's, Afrikaanse  wilde honden, jachtluipaarden, 
leeuwen, giraffen, Kaapse buffels en neushoorns. 
De giraffen en de struisvogels bleven voor de bus 
en de auto's staan. De giraffen likten met  hun lange 
tong de ramen schoon. In de bus liet de ranger een 
olifantendrol zien. Er  was ook nog een mooie  
vogelshow. 
Weer een leuke middag. 's Avonds spelletjes 
gedaan. 
 
Woensdag 28 augustus weer warm. 
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's Middags naar Turnhout in België. Harryke vertelde 
veel over de omgeving. 
Prachtige kerk. Leuke winkeltjes en een groot 
marktplein met veel terrasjes. 
Deze avond trad een troubadour op. Wij mochten 
liedjes opschrijven die zij op haar gitaar plakten. Zij 
zou dan de meeste liedjes zingen voor ons. 
Leuke avond. 
 
Donderdag 29 augustus nog steeds warm. 
Hilvarenbeek het Museum “Dansant”. Uit de bus 
met draaiorgelmuziek in polonaise naar binnen. Wat 
een prachtige orgels. En uitleg door een gezellige 
dame. Er werd zelfs gedanst. Er zijn ook stoelen 
voor muurbloempjes, erg leuk. Dit hebben we ook 
uitgeprobeerd én het lukte. In de bus kregen we nog 
een waterijsje (lekker). 's Avonds weer spelletjes 
gedaan. 
 
Vrijdag 30 augustus. 
Vanmiddag naar de alpaca boerderij. Eerst een film 
bekeken hoe deze mooie beestjes leven en zich 
voortplanten. In de stallen en buiten liepen 
meerdere kleuren alpaca's. Ze zijn erg nieuwsgierig. 
Lekker knuffelen. Ze zijn heel zacht. Buiten liepen 
veel moeders met hun kleintjes. De witte alpacawol 
levert het meeste geld op. In het winkeltje kan je b.v. 
truien, mutsen en sokken kopen. Wel erg duur. 
Bij het 4 gangen diner kregen wij o.a. carpaccio  en 
een gratis drankje. 
Heerlijk gegeten alle avonden. 
De avond werd opgevuld door Remi die prachtig 
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kon zingen. Vrolijk maar ook emotioneel. 
 
Deze week was heel gezellig en leuk met elkaar. 
Trees vulde steeds de snoeptrommel. 
De gezellige chauffeur die ook veel mopjes 
vertelden. Zingen in de bus en de andere gasten 
van het hotel deden met ons mee. Zij vonden ons 
een leuke gezellige groep, dit hadden zij niet eerder 
meegemaakt. We werden er zelfs voor bedankt. 
En dat allemaal door onze geweldige en zorgzame 
begeleiding. Jan, Trees, Tilla en Kees . 
De hele groep wil jullie daar nog eens extra voor 
bedanken. 
 
Ria v.d. Lans 

 
 

 

 

 

 

 

Vakantieweek 

Wij, Trees, Jan en onze partners vonden het heel 

leuk om deze vakantie in Luyksgestel met jullie mee 

te maken en voor jullie te organiseren. 
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Wij kijken met een heel goed gevoel terug op deze 

week in het prachtige Hotel  “De Postelhoef” 

Jullie zijn een fijne groep, waar het een genot is om 

als organisatie bij te zijn. 

Vakantiegangers Hartelijk Dank. 

                                                              Trees en Jan 

 

Van de Activiteiten Commissie 

We zijn het nieuwe seizoen leuk begonnen met een 

bingo, een grote opkomst, alleen maar leuk. Ook de 

middag in de kermisweek met de Oranje vereniging 

was heel erg geslaagd. We zijn alweer enkele 

weken aan het klaverjassen en sjoelen. We konden 

bij allebei de spellen enkele nieuwe deelnemers 

verwelkomen. 

Welkom en fijn dat u ons gevonden hebt, en voor 

andere leden er is nog plaats genoeg. 

Elke dinsdagmiddag in De Verdieping, zaal open om 

half twee en om twee uur beginnen we. 

Aankomende maand op 22 oktober gaan we weer 

brainstormen met M 25, een jongeren groep van de 

Bartholomeuskerk. Zij houden ons bezig met 7 

spellen, waarbij het brein behoorlijk getest wordt. 

Deze middag is ook in De Verdieping. 
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Wij, de activiteiten commissie, gaan 17 december 

de Kerstviering organiseren, ook in De Verdieping. 

We houden het nog even geheim, maar wij zouden 

deze datum zeker in uw agenda zetten. 

In de maandbrief van november hoort en leest u 

daar meer over. 

Zo ziet u, we blijven actief bezig, voor u, maar met u 

is het nog veel leuker!! 

Tot ziens Uw Activiteiten Commissie. 

Mededelingen 

De leden die nog geen pasje hebben ontvangen 

worden verzocht dit te melden bij het secretariaat. 

 

De bus naar de Internationale dag van de 

Ouderen vertrekt anders dan vermeld niet om 

12.15 uur maar om 12.30 uur vanaf het kerkplein. 

 
 

 
 

Lijst van ouderen-en belastingadviseurs 
 

Bert  van den   Nouwland     O+B email  bvandennouwland@ziggo.nl 

                                   tel. 0252-864572 

mailto:bvandennouwland@ziggo.nl
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                                                                       coördinator     belastinginvullers  

Martin Bergman B email: mbergm@ziggo.nl 

  tel. 0252 214942 

Hans Boere Hans Boere                                  O email: bvo@casema.nl  

   tel. 06-22526285 

Henk Brouwer O+B henkbrouwer_53@hotmail.com 

  tel. 0252-231087 

Huub Cloosterman O+B email: h.cloosterman@planet.nl 

  tel. 0252-221272 

Hans van Dam B email: hansentheavd@casema.nl 

  tel. 0252-212313 

Els de Haas Els  de Haas                                    O Email: emdehaas@ziggo.nl  

             tel. 071-3011618 

Evert Hegnauer Evert Hegnauer                             B  email:everthegnauerkbo@gmail.com     

                                                                                                                                                     tel.  0252-221228/06 42848205 

Wim  van Kampen O email: wjvkampen@gmail.com 

  tel. 0252-214992 

Otto Knottnerus B email: ottoknottnerus@cs.com 

  tel. 071-3010635 

Henny   Langenberg O ghlangenberg@ziggo.nl 

  tel. 071-3010895 

Dick Voerman O dickvoerman@icloud.nl 

  tel. 0252-347347 

Joke Vos Joke Vos                                       O          joke.d.vos@icloud.com  

             Tel: 0252-213627 
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