
Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

 

 

 

SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 

AFDELING VOORHOUT 

Nieuwsbrief oktober 2022 

 

 

 

 



Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

2 
 

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 weer voorbij, enkele mooie, prachtige 

weken met activiteiten. Wat hebben we 

allemaal genoten van elkaar en de 

bezienswaardigheden. De ont- 

vangsten op de locaties waren hartelijk en altijd stond de 

koffie en thee klaar met iets lekkers. De commissie 

zomeractiviteiten heeft alle senioren die thuisbleven een 

uitdagend programma voorgeschoteld.  Uiteenlopend van 

(historische) wandelingen, fietstochten, vaartochten, 

Amsterdamse bosmobiel en jeu de boules. Op vele dagen 

werd lekker geluncht of pannenkoeken gegeten.   

Complimenten aan de leden van de gezamenlijke 

activiteitencommissie. Na een half jaar voorbereiding kunnen 

ze terugkijken op uitstekend verlopen activiteiten. Ik wil 

namens het hele bestuur de commissie en de vrijwilligers 

hartelijk bedanken voor hun geweldige inzet!  

Over de zomeractiviteiten leest u of op de website of in de 

volgende nieuwsbrief.  

Inmiddels is het september en hebben we de zomer achter 

ons gelaten. Nu richten we ons op het komende seizoen. Een 

aantal gezellige activiteiten is gepland. Leden die nog zoeken 

naar een activiteit voor de komende maanden nodig ik graag 

uit eens een kijkje te nemen op de agenda die u in elke 

maandelijkse nieuwsbrief kunt vinden. Hier zijn alle vaste 

activiteiten terug te vinden. Twijfelt u nog ……. kom dan rustig 

een keertje kijken en meedoen! Indien u weet of de activiteit 

bij u past kunt u zich alsnog inschrijven als deelnemer.  

Ik wens alle deelnemers veel plezier bij één of meerdere van 

onze activiteiten.                             Netty Havenaar, secretaris  
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INFORMATIEBIJEENKOMST VEILIGHEID   

Op maandagmiddag 24 oktober 2022 organiseren we een 

informatiemiddag samen met de Brandweer Midden-

Nederland en de  

Gemeentepolitie van Teylingen over veiligheid in en om het 

huis.   

  

We denken nogal gemakkelijk dat het in ons huis wel goed 

zit. Toch is het gepast eens na te gaan hoe de stand van 

zaken bij u thuis is.  

Daarbij kunt u geholpen worden door twee onderwerpen. In 

de eerste plaats komt de brandweer Midden-Nederland 

vertellen over preventiemaatregelen die genomen moeten 

worden om thuis echt veilig te wonen. Aan de hand van 

concrete voorbeelden van alle dag wordt de veiligheid in de 

woning onder de loep genomen en krijgen de deelnemers 

handige tips om de veiligheid te vergroten. Verder wordt 

verteld hoe we veilig kunnen vluchten bij brand. Vluchtweg 

vrijhouden, een ‘vluchtplan’. Er wordt ingezet op 

zelfredzaamheid.  

In de tweede plaats zal door de wijkagenten van 

Sassenheim uitleg gegeven worden wat u kunt doen als er 

een onbetrouwbaar persoon aan de deur komt of als een 

onbekend persoon u belt of een WhatsApp-bericht stuurt.   

De bijeenkomst vindt plaats in zaal 5 en 6 van ’t Onderdak, 

J.P.  

Gouverneurlaan 40.  

Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur)  

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst. 

 

 



Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

5 
 

Personenvervoer  

Vanaf 1 januari 2023 verzorgt Noot personenvervoer de 

Regiotaxiritten in Holland Rijnland. Van de zeven 

inschrijvingen die meedongen in deze concessie, werd het 

bod van Noot het best beoordeeld. Het nieuwe contract heeft 

een looptijd van vijf jaar met een mogelijke verlenging van 

twee jaar. De aanbesteding voor de nieuwe concessieperiode 

was in handen van het regionaal samenwerkingsverband 

Holland Rijnland. Bij de toekenning voor een nieuwe 

vervoersperiode werd onder meer gekeken naar kwaliteit, 

punctualiteit, persoonlijke benadering van klanten en naar 

emissievrij vervoer. Op de verschillende onderdelen behaalde 

Noot een goede score. Zo besteedt de vervoerder veel 

aandacht aan de stiptheid van de ritten. Hetzelfde geldt voor 

de persoonlijke benadering en de wijze waarop Noot omgaat 

met klachten. Eén van de criteria bij de aanbesteding voor de 

Regiotaxi, was dat het vervoer vanaf 2026 emissievrij zou 

plaatsvinden. Noot neemt de vlucht naar voren en rijdt vanaf 1 

januari 2023 direct met 100% zero emissie voertuigen.  

  

 

Andere vervoerder, zelfde wijze van aanvraag   

Wat merken klanten van de Regiotaxi van de overstap naar 

een nieuwe vervoerder? In de praktijk verandert er weinig 

voor mensen die hiervan gebruik maken. De aanvraag 

verloopt op dezelfde wijze en via hetzelfde telefoonnummer. 

En ook de klantenservice kan op dezelfde wijze worden 

benaderd. In de komende maanden ontvangen klanten een 

informatiepakket thuis over de nieuwe vervoerder. Wat wel 

verandert, is de wijze waarop de ritten worden berekend. In 

plaats van een berekening op basis van zones, wordt volgend 
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jaar het aantal kilometers in rekening gebracht. Dit is een 

eerlijkere manier van verrekenen. Soms betekent dat een iets 

hogere ritprijs, soms juist een lagere. Wat de klant uiteindelijk 

betaalt, hangt vooral af van de hoogte van de vergoeding van 

de individuele gemeente. Van de gemeenten ontvangen 

WMO-geïndiceerde klanten informatie over de nieuwe prijzen 

en vergoedingen van de gemeenten. Het aantal Regiotaxi-

ritten nam door de beperkingen tijdens de Covid-periode sterk 

af. Werden er voor de pandemie zo’n 330.000 ritten verzorgd; 

vorig jaar waren dat er een kleine 180.000. De verwachting is 

dat als het vertrouwen is hersteld, mensen weer vaker gaan 

reizen met de Regiotaxi.   

Voor vragen of meer informatie: 

communicatie@hollandrijnland.nl   

  

Holland Rijnland is het samenwerkingsverband van dertien 
gemeenten in de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de 
Rijn- en Veenstreek. Samen verbeteren we de kwaliteit van 
wonen, werken, leren en leven; voor inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke partners  

 

Ouderenadvies Seniorenvereniging Teylingen  

Hebt u vragen rondom wonen, welzijn, zorg, financiën en 

vervoer, neem dan contact op met één van onze 

ouderenadviseurs. Zij geven onafhankelijk advies en maken in 

de meeste gevallen een afspraak voor een huisbezoek. U 

wordt begeleid tot uw vraag is beantwoord en de nodige hulp 

is ingezet met als doel zo prettig mogelijk oud worden in uw 

eigen woonomgeving. Ook wanneer u zich zorgen maakt over 

iemand in uw omgeving kunt u contact opnemen.  De hulp is 
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kosteloos en er is geen indicatie nodig. De ondersteuning van 

ouderenadvies kan bestaan uit:   

Wonen: ondersteunen bij het zoeken naar een passende 

woning of hulpmiddelen.  

Welzijn: informatie over passende activiteiten, besteding van 

tijd,  gemis aan sociale contacten, regelen van vrijwillige 

ondersteuning voor klussen, maaltijden, boodschappen.  

Zorg: aanvragen van hulp bij het huishouden, thuiszorg, 

personenalarmering en WMO-voorzieningen   

Financiën/administratie: beantwoorden van vragen rondom 

bijvoorbeeld (het ordenen van) de administratie, hulp bij het 

invullen van officiële formulieren en/of financiële regelingen 

die van toepassing kunnen zijn.  

Vervoer: lukt het u niet om zelf naar onze activiteiten te 

komen?  

Denk dan aan het vrijwilligersvervoer:  

Automaatje van Welzijn Teylingen, tel. 0252 231 805.  

Onze ouderenadviseurs vertellen u hier graag meer over. Zie 

voor namen pagina 17. 

 

 

  

Gezellige groepslessen Meer Bewegen voor Ouderen  
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 Wilt u uw conditie verbeteren, of wilt u graag veilig en 

stabiel over straat gaan? Dan zijn de groepslessen van 

Meer Bewegen voor Ouderen misschien wel iets voor u.   

 Meer Bewegen voor Ouderen” is een gezellige manier om 

langer geestelijk, lichamelijk en sociaal actief te blijven. De 

lessen bestaan uit eenvoudige oefeningen in een zaal. Iedere 

week zijn er lessen in  

Warmond en Sassenheim onder begeleiding van een 
deskundige docent. "Bewegen geeft een goed gevoel, is 

gezellig én gezond" Kosten Meer Bewegen voor Ouderen € 

35,00 per kwartaal. Sommige zorgverzekeraars vergoeden 

een gedeelte van de kosten voor Meer Bewegen voor 

Ouderen. U kunt altijd binnenlopen en eerst een gratis 

proefles volgen voor u besluit om u definitief aan te melden.  

Locatie en plaats        Dag     Tijd   

Het Trefpunt, Warmond  woensdag   14.00 tot 15.00 uur  

Julianakerk, Sassenheim  donderdag   09.00 tot 10.00 uur  

Julianakerk, Sassenheim  donderdag   10.00 tot 11.00 uur  

Julianakerk, Sassenheim  donderdag   11.00 tot 12.00 uur  

  

Wilt u meer weten of heeft u belangstelling voor een proefles? 
Neem contact op met Welzijn Teylingen via telefoon 0252-
231805, of e-mail info@welzijnteylingen.nl.   
  

Ouderengymnastiek in het Onderdak  

"Bewegen onder deskundige leiding van een 
fysiotherapeut"  

  

In Nederland worden we gemiddeld steeds ouder, mannen 

worden gemiddeld 80 en vrouwen worden gemiddeld 83 
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jaar (cijfers CBS 2021). Als we ouder worden veranderen 

een aantal zaken in ons lichaam, o.a de spierkracht, 

balans en reactiesnelheid.  Maar we blijven wel langer 

fitter en gezonder als we voldoende bewegen en een 

gezonde leefstijl hebben.  

  

Elke maandagmorgen zijn er drie 

gymnastiekgroepen actief in het 

Onderdak.  Na enkele 

opwarmoefeningen worden in een 

ontspannen sfeer nagenoeg alle 

gewrichten geoefend en spieren gerekt  

en versterkt. Zeer belangrijk is dat er aandacht besteed wordt 

aan het evenwicht, balans en de conditie. Er zijn mensen bij 

die deze gymnastiek al meer als 20 jaar volgen, met een goed 

resultaat en nog steeds met veel plezier!  

Als men ouder wordt verandert vaak de beweeglijkheid. Over 

het algemeen gaat men zich stijver voelen en kunnen er 

soms klachten ontstaan aan spieren en gewrichten. Een 

fysiotherapeut is een   deskundige op het gebied van het 

menselijk bewegingsapparaat.  

Hij/zij kan o.a. door gerichte oefeningen    

klachten voorkomen en/of helpen genezen.   

Een aantal fysieke problemen zoals 

artrose/ gewrichtsslijtage en 

spierproblemen hebben een specifieke 

aanpak nodig als het om bewegen gaat.  

Een fysiotherapeut heeft ervaring met dit soort 

klachten en kan  

inspelen op eventuele problemen.   
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Ouderengymnastiek wordt op maandagochtend gegeven in 
’t Onderdak, J.P Gouverneurlaan 40B te Sassenheim. De 
lessen beginnen om 9.15 uur, om 10.00 uur en om 10.45 uur.  
Er is nog ruimte in een aantal groepen.   
  

De kosten voor de oudergymnastiek 
bedragen 2,25 euro (tarief 2022/2023) per 
les. Een les duurt drie kwartier (per kwartaal 
betaalt u 29,25 euro).  
  

Informatie kunt u krijgen via tel: 0252-
213829, vragen naar Wichard Jacobi. U 
kunt zich ook aanmelden per mail: 
ftdeontmoeting@hetnet.nl   
Ouderengymnastiek wordt gegeven door: Wichard  

Jacobi, fysio/ manueeltherapeut, werkzaam in Praktijk voor 
Fysiotherapie 'De Ontmoeting", Julianalaan 8 in Sassenheim, 
tel: 213829.  
 

 

Energietoeslag  

Er zijn ook inwoners die mogelijk wel recht 

hebben en het ook hard nodig hebben, maar de 

energietoeslag nog niet hebben aangevraagd.  

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft 
toegezegd aan  huishoudens met een laag inkomen. Deze 
toeslag is bedoeld om de  stijgende energielasten te betalen.  
Huishoudens met een laag inkomen konden eerst een bedrag 

van € 800,- krijgen. Dit bedrag is verhoogd naar € 1300,-. Voor 

inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen 

betekent dit dat ze het bedrag in zes termijnen ontvangen. Dat 

betekent 4 termijnen van € 200,- en 2 termijnen van € 250,- .  
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Let op! Als u de energietoeslag al hebt aangevraagd of hebt 

ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt automatisch 

bericht van ons.  

Zie voor verdere informatie over deze energietoeslag de 

website van ISD-Bollenstreek 

www.isdbollenstreek.nl/energietoeslag  

  

 

Contributie 2023  

Bij leden die toestemming hebben gegeven voor 

een automatische incasso, zal de inning van de 

contributie in de eerste helft van januari 

plaatsvinden. De leden, die geen automatische 

incasso hebben afgegeven, ontvangen volgende 

maand bij de nieuwsbrief de contributienota voor 

2023. Op deze contributienota  

staat, naast het contributiebedrag van € 25,00 (of € 50,00 voor 

2 personen) een bedrag van € 1,50 aan administratiekosten.   

Wij verzoeken u om, indien u alsnog een incassomachtiging 
wilt afgeven en het getekende formulier uiterlijk 20 november 
bij het secretariaat in te leveren. Dan bent u ervan verzekerd 
dat u geen extra administratiekosten hoeft te betalen. Het 
machtigingsformulier vindt u op pag. 21 van deze nieuwsbrief.  
  

Uiteraard krijgen die leden die vóór 20 november al hun 

contributie voor 2023 hebben betaald, geen nota. Ook hoeven 

zij de administratiekosten niet te betalen. We maken dan 

namelijk geen kosten voor het aanmaken van de nota.  
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Agenda’s 

 
Seniorenvereniging Teylingen  

  

Oktober 2022  

07  vr  Dag van de Ouderen, aanvang 13.30 uur  

Opstapplaats Kerkplein Voorhout                     

12.15 uur Opstapplaats Sassembourg 

Sassenheim          12.30 uur  

Opstapplaats Onderdak, Sassenheim               

12.30 uur  

Opstapplaats Bernardus. Sassenheim              

12.30 uur  

Opstapplaats Trefpunt, Warmond                    

12.45 uur  

Tijden kunnen iets afwijken  

Aanmeldingen tot uiterlijk 2 oktober 2022  

21  vr  Bezoek Europees Parlement  

Opstapplaats Kerkplein Voorhout                     

7.30 uur  

Opstapplaats ’t Onderdak Sassenheim             

7.45 uur  

Opstapplaats Trefpunt, Warmond                     

8.00 uur  

Nadere gegevens zullen u per email worden 

toegezonden.  

26  wo  Nieuwsbrief  nr. 11 en ledenblad KBO-PCOB  

30  zo  03.00 begin wintertijd  
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Agenda Sassenheim  

 

Oktober 2022   

03  ma  09.30 uur  Aquarelleren  Zaal 6  

03  ma  14.00 uur  Hobbyclub  Zaal 6  

05  wo  14.00 uur  Wandelgroep Stap 

Mee  

Sassennest  

06  do  13.30 uur  Klaverjassen en 

bridgen  

Zaal 5/6  

06  do  14.30 uur  Bowlen  De Tol  

10  ma  14.00 uur  Filmmiddag  Zaal 5/6  

13  do  13.30 uur  Klaverjassen en 

bridgen  

Zaal 5/6  

17  ma  09.30 uur  Aquarelleren  Zaal 6  

17  ma  14.00 uur  Hobbyclub  Zaal 6  

19  wo  14.00 uur  Wandelgroep Stap 

Mee  

  

20  do  13.30 uur  Klaverjassen en 

bridgen  

Zaal 5/6  

20  do  14.00 uur  Bingo  Theaterzaal  

24  ma  14.00 uur  Informatiebijeenkomst  

Veiligheid  

Zaal 5+6  

26  wo  14.00 uur  Quilt-bee  Zaal 6  
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Agenda Voorhout 

 

Oktober 2022      

04  di  09.30 uur  Schilderen en 

tekenen  

De Verdieping  

04  di  14.00 uur  Klaverjassen en 

sjoelen  

De Verdieping  

11  di  14.00 uur   Klaverjassen en 

sjoelen  

De Verdieping  

12  wo  14.00 uur  Herfststukje maken   Natasja’s 

bloemsierkunst  

18  di  09.30 uur  Schilderen en 

tekenen  

De Verdieping  

18  di  14.00 uur  Spelletjesmiddag  De Verdieping  

25  di  14.00 uur  Klaverjassen en 

sjoelen  

De Verdieping  

 

Agenda Warmond  

Oktober 2022    

04  di  14.00 uur  SooS  Trefpunt  

06  do  13.30 uur  Klaverjassen  Trefpunt  

11  di  14.00 uur  Bingo  Trefpunt  

13  do  13.30 uur  Klaverjassen  Trefpunt  

20  do  13.30 uur  Klaverjassen  Trefpunt  

20  do  18.00 uur  Diner met Senioren  
Wapen van 

Warmond  

27  do  13.30 uur  Klaverjassen  Trefpunt  
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Annulering kerstmarktreis  

De kerstmarktreis naar Soest in Duitsland, die van 29 
november tot en met 1 december zou plaatsvinden, kan, 
omdat er te weinig deelnemers zijn, helaas niet doorgaan.    
Voor de dagtocht op tweede kerstdag naar Terheijden (zie 

onze vorige nieuwsbrief) kunt u zich nog opgeven.  

  

Kortingen ingetrokken  

In ons jaarboekje seizoen 2022-2023 hebben we de 

kortingsregelingen gemeld bij Apotheek Sassenheim en van 

FraNas Schoonheidssalon. Helaas hebben we van leden 

moeten vernemen dat deze regeling is ingetrokken.  
 

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim  
Kagerdreef 186  

2172 HR Sassenheim  

Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur)  

E-mail : secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl    

Website https://seniorenverenigingteylingen.nl  

Banknr. NL06RABO0354591983  
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DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA  
 Incassant:   

Seniorenvereniging Teylingen     

ID : NL13ZZZ77914104000  

p/a Kagerdreef 186  

2172 HR Sassenheim          

 Kenmerk machtiging: incasso contributie vereniging  

Door het invullen van uw bankrekening en het ondertekenen 

van dit formulier geeft u toestemming aan Seniorenvereniging 

Teylingen om jaarlijks een bedrag ter hoogte van de 

vastgestelde jaarcontributie van uw rekening af te schrijven.  

 Bankrekening IBAN-nummer:          

NL                                  

 Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze 

laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden.  

Naam lid 1 …………………………………………………… 

Naam lid 2 ………………………………………………………………………………………………..  
Adres   ………………………………….     Plaats:      ………………………………….….  
Datum:          2022 (datum)  
  
Handtekening lid 1:         Handtekening lid 2:  
  
  
 -----------------------------------               ------------------------------------
Machtigingsformulier bezorgen of zenden naar :  
SecretariaatSeniorenvereniging Teylingen  Kagerdreef 186, 2172 HR 
Sassenheim  
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Ouderen (O)-, Belastingadviseurs(B)-, iPad-(I)/Tabletcoaches (T)  
Lid Meedenkersnetwerk (M), Contactpersoon Regiotaxi (R)   

Bert  van den Nouwland   O  
B   
I  

email:   bvandennouwland@ziggo.nl tel: 
0252-864572 coördinator 
belastinginvullers  

Martin Bergman  B  email: mbergm@ziggo.nl tel: 0252- 
214942  

Henk  Brouwer  O   
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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”Er is altijd wel iets waar ik me over op kan 

winden” 

Laatst vroeg iemand mij of ik columnist ben. “Nou nee zeg, dat 

is teveel eer” antwoordde ik. Ik probeer af en toe iets op te 

schrijven met een glimlach als ondertoon. Ik zie een columnist 

eerder als iemand die commentaar geeft op alledaagse 

gebeurtenissen waarmee wij worden lastig gevallen in de krant 

of andere media en meestal gaat het dan ook nog over politiek 

en andere narigheid. Ik voel soms wel de behoefte de 

columnist “uit te hangen” en hoop dat de redactie mij de ruimte 

biedt dit uit te proberen. 

Herkent u bovenstaande tekst ? Hij is uitgesproken door Hedy 

d’Ancona in het interview dat staat afgedrukt in het KBO-PCOB 

magazine van september 2022. Als u  het nog niet heeft 

gelezen raad ik u aan het alsnog te doen en zult u aan het 

einde van het interview misschien óók zeggen “Er is altijd wel 

iets waar ik me over op kan winden”. Ik zeg met nadruk 

“misschien” want iedereen mag natuurlijk een eigen mening 

over deze uitspraak hebben.  

Bekijkt u vooral de levensloop van mevrouw d’Ancona en dan 

zult u niet alleen onder de indruk zijn van haar indrukwekkende 

politieke carrière, maar óók van de periode daarvóór. Als u dat 

in u hebt opgenomen wil ik u meenemen naar de 

beantwoording van vraag 4 van “DE VIJF VOOR HEDY”. De 

prijsstijging van de gewone boodschappen valt mee en ze 

heeft haar auto aan de kant gezet. Maar nu komen de zorgen 

van mevrouw d’Ancona. De energiekosten gaan omhoog naar 
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1500 euro per maand en dat kan zij niet jarenlang volhouden. 

Ik vind dat inderdaad rijkelijk veel en denk dat zij iets verkeerd 

doet met het verbruik. Maar, zou zij zich realiseren dat er in 

Nederland honderdduizenden mensen zijn die dat geen 

maand kunnen volhouden ? Zij maakt zich zorgen over 

jarenlang. En dat er honderdduizenden mensen zijn die een 

inkomen hebben van uitsluitend A.O.W. met of zonder een 

aanvullend pensioen(tje) ? 

Ik neem nog eenmaal haar levensloop erbij en dan constateer 

ik dat zij vanaf haar werkzame leven tot haar pensionering een 

inkomen heeft genoten waar “je u tegen zegt” met daaraan 

gekoppeld een pensioenopbouw om van te watertanden. 

Vanaf haar 63e jaar ontvangt zij alleen al van het Europees 

Parlement een pensioenuitkering van ongeveer 45 % van het 

toen verdiende jaarsalaris. Tel daarbij de pensioenen van de 

VARA; de UvA en de periode dat zij Staatssecretaris en 

Minister was. Als lid van de Eerste Kamer heb je geen recht op 

pensioen maar ontvang je een vergoeding tijdens het 

lidmaatschap die overigens best de moeite waard is. Maar 

vergeet niet dat zij, net als iedereen ook een A.O.W. uitkering 

ontvangt, mogelijk met een korting omdat zij in het buitenland 

heeft gewoond/gewerkt. Vervolgens geeft zij in 2021 en 2022 

ook nog een boek uit. Er is dus geen enkele reden de 

zielenpoot uit te hangen voor de hoge energiekosten. 

Integendeel, mevrouw d’Ancona moest zich diep schamen 

voor haar uitspraak. Zij had dan kunnen voorkomen dat er voor 

mij en wellicht meer lezers “altijd wel iets is waar we ons  over 

op kunnen winden”. 

Ik moest dit even kwijt en beloof voor de volgende keer een 

luchtig onderwerp. Karel Selier. 
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VAKANTIEWEEK SENIOREN VOORHOUT 
 
Senioren Vereniging Teylingen afd. Voorhout kijkt terug op een 
zeer geslaagde vakantieweek. 
Uitgezwaaid door familie en leden van de afdeling gaan we 
richting het stadje Ootmarsum. 
Onderweg hebben we een tussenstop in Houten, waar koffie 
met gebak klaar staat. 
We vervolgen de weg naar Ootmarsum, om half zes komen we 
aan bij Stadshotel Ootmarsum. 
 

We worden opgewacht door de eigenaresse, waar we gelijk 
een drankje aangeboden krijgen. 
De sleutels worden uitgedeeld en de koffers worden naar 
boven gebracht door het hotelpersoneel. 
Om zeven uur staat het diner klaar, gewoon, maar o zo lekker. 
Met de avond kunnen we op het terras zitten, koffie en/of een 
drankje, dat is bij deze temperatuur lekker genieten. 
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De volgende ochtend staat er een goed ontbijt klaar. Na het 
ontbijt de stad verkennen of gewoon lekker kletsen bij een 
kopje koffie op het terras wel met parasols tegen de zon. 
Om twaalf uur staat de lunch klaar, waar weer gretig gebruik 
van wordt gemaakt. 
's Middag is de eerste excursie naar het openluchtmuseum in 
Ootmarsum. 
We kunnen het lopend af. Met 35 mensen is het een hele 
optocht daar naar toe. 
Daar zien we veel oude huisjes en ambachten, maandag 
wasdag, de klompen maker, 
de bedstee met deurtjes, de keukentjes en woonkamertjes met 
fornuizen en potkachels en een echte plee. 
Maar er is gelukkig ook een terras waar we met z’n allen een 
drankje kunnen nuttigen. 
Om zes uur is ieder toch terug gekeerd voor het diner van de 
zondag. 
Zo is er iedere dag een goed ontbijt, een goede lunch en in de 
avond het uitstekende diner. 
De zondagavond wordt ingevuld met een film van Andre Rieu 
met zijn orkest. 
De ochtenden worden door iedereen zelf ingevuld, wandelen, 
stadje bekijken en de terrasjes. 
Maandag na de lunch staat er de bus klaar voor een excursie 
naar de grootste Synagoge van Nederland in Enschede. 
De chauffeur neemt een mooie landelijke route. 
Daar krijgen we een rondleiding en uitleg over het Joodse 
geloof en koffie na afloop. 
In de avond na de koffie worden we verdeeld in vijf groepen 
om oud Hollandse spelletjes te spelen. 
Sjoelen, ringen werpen, dobbelen, en nog enkele spelletjes, 
zes in totaal. 
Wie de winnaars werden ??? We denken allemaal, zo fanatiek 
maar toch ook zo gezellig. 
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Dinsdag hebben we een jarige in ons midden, Nel van 
Egmond, 85 jaar jong. 
De zaal is versierd en als Nel binnen komt wordt ze 
toegezongen door de groep. 
Bij de koffie om half elf is er gebak met een foto van Nel op de 
petitfourtjes. 
Na de lunch gaan we met de bus richting Northorn in Duitsland 
om te winkelen. 
Vooral de dames zijn in hun nopjes, winkel in winkel uit, 
bloesje hier, rokje daar. 
Gelukkig voor de mannen is er ook een goed terras en als de 
vrouwen aansluiten is het ijs niet aan te slepen. 
Op de terugweg komen we langs landgoed Singraven en langs 
het kanaal met enkele prachtige boerderijen. 
In de avond wordt het spelletje Bingo gespeeld geleid door 
Tineke de eigenaresse. 
Bovenste rijtje, onderste rijtje, tussen rijtje en volle kaart, alles 
komt uit de koker. 
In de pauze een lekker drankje met een hartig hapje, wat 
hebben we het weer goed. 
Daarna bingo met de hoofdprijs een weekend hotel met alles 
er op en er aan. 
Fanatiek wordt er gespeelt maar er kan er maar één 
winnen........... toch Jan! 
Woensdag begint rustig, ontbijten, wandeling, terrasje en 
voordat je het weet de lunch. 
Na de lunch richting Almelo we gaan naar het Bolletje museum 
met de bus. 
Daar aangekomen worden we 
ontvangen met koffie met 
natuurlijk beschuit met... iets 
lekkers er tussen. 
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Als het museum wordt bezocht zien we veel van vroeger over 
Bolletje Eierbeschuit. 
Op de terugweg wordt er erg veel gelachen. De chauffeur komt 
met het woordje Pin, heeft iets met zuinigheid te maken. 
Het woordje Pin (zuinigheid) je geeft iets weg maar krijg er 
niets voor terug: Drentse zuinigheid. 
In de avond is er een optreden van een operette gezelschap, 
eerst met liederen uit operettes en 
Opera en na de pauze luchtige songs, Nederlands en 
Engelstalig. 
De avond, eigenlijk elke avond, wordt afgesloten met even 
bijpraten en nog een drankje. 
Donderdag na het ontbijt, is er markt in het stadje, leuk om dat 
even te bezoeken. 
Na de lunch gaan we met z’n allen naar het schoolmuseum in 
Ootmarsum. 
Daar worden we verdeeld in twee groepen, de eerste bezoekt 
het museum en de anderen 
krijgen een lesje uit vroegere tijd, in een oud lokaaltje, mét een 
bovenmeester 
Het lesje bestond uit netjes in de rij, armen over elkaar, stil zijn 
en vooral …...luisteren”. 
Na het schooltje was er nog de gelegenheid om het Droste 
huis te bezoeken. 
Ook de terrasjes in het stadje werden bezocht, allerlei drankjes 
naar keuze. 
Na het diner gaan we naar een zaal waar we een 
folkloristische Twentse avond hebben. 
Zij brengen klompendansen, voordrachten, een quiz en 
staande het Twents volkslied. 
De volgende morgen is het rustig genieten, ieder op z’n eigen 
manier. 
Om één uur staat de bus weer klaar, we gaan naar de 
watertuinen van Ada Hofman. 
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Prachtige vijvers met waterlelies, borders in bloei alles 
omgetoverd in een mooie tuin. 
Na het bezichtigen is er nog koffie of een frisdrank op het 
terras. 
Tijdens de terugweg wordt de chauffeur bedankt met een 
enveloppe voor de ritten. 
Als we om zes uur aan tafel gaan staat er een buffet klaar dat 
geweldig is. 
Vooraf visschotels met haring, paling, makreel, zalm en dit 
alles met vissalades. 
Het hoofdgerecht met nasi en saté en/of friet met kip om te 
smullen. 
Tussen het hoofdgerecht en het toetje wordt het 
hotelpersoneel in het zonnetje gezet. 
Maar de meeste waardering gaat toch naar de eigenaresse 
van het Hotel. 
Tot verrassing komen twee vakantiegangers ook ons bedanken 
voor het organiseren. 
Ook wij krijgen, net als het Hotel, een enveloppe met kaart en 
inhoud voor onze inzet deze week 
Wij bedanken weer onze vakantiegangers, want zonder jullie 
geen vakantieweek. 
Maar we krijgen nog een toetje van het geweldige buffet. 
Grote ijsschalen worden binnen gebracht met slagroom en 
chocolade roomsoezen. 
Als het buffet ten einde is, is iedereen sprakeloos, zo'n buffet 
hebben we nog nooit gezien. 
In de avond heeft de eigenaresse nog een muziekquiz met 
meisjes- en jongensnamen die  uit de gevonden liedjes 
gehaald moeten worden. 
De avond wordt afgesloten met het betalen van de drankjes 
die genuttigd zijn deze week. 
Ook de koffers worden weer te voorschijn gehaald, inpakken 
voor morgenochtend half negen. 
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Zaterdagochtend de koffers zijn gepakt en tijdens het ontbijt 
worden ze beneden bij de bus gebracht. 
Om half tien vertrekken we bij het Stadshotel uitgezwaaid door 
het personeel. 
Ook op de terugweg hebben we een korte koffie pauze. 
Als we in Voorhout arriveren staan de families en leden ons al 
op te wachten. 
Zo kunnen we op een leuke, zonnige en fijne vakantieweek 
terug kijken. 
De Senioren Vereniging Voorhout, 
 
Jan Bol, Trees van den Berg en hun partners 
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Varen en klaverjassen 

 

Als u dit stukje onder ogen krijgt hopen mijn broer, ikzelf en 

nog 90 andere passagiers van een riviercruise te genieten.  

We bevaren deze keer niet de overbekende Rijn en Moezel 

maar houden het dichtbij huis, want óók Nederland heeft 

voldoende wateren die geschikt zijn voor het maken van een 

cruise. En gelukkig maakten de waterstanden het weer 

mogelijk, want het zag er naar uit dat de reis geen doorgang 

kon vinden. De trossen gingen los in Arnhem. 

Het schip met de naam “Rembrandt van Rijn” zou volgens de 

brochure een varend hotel zijn en ik kan u zeggen “dat klopt 

als een zwerende vinger”. In één woord prachtig met ruime 

hutten en een verzorging om diezelfde vinger en de andere 

negen bij af te likken, maar dat doe je natuurlijk niet op een 

schip met zo’n grote naam. Rembrandt van Rijn, de beste man 
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moest eens weten dat er straten en pleinen naar hem zijn 

vernoemd; standbeelden zijn te bewonderen en nog veel meer, 

en dat alleen omdat hij zo goed overweg kon met een penseel, 

verf, een ezel en nog veel meer benodigdheden. U vraagt zich 

misschien af  “wat moet ik met deze informatie?” Niet veel, 

behalve dan dat ik dacht dat u het wel leuk zou vinden en ik 

moet toch een beginnetje van het stukje hebben. 

Ik heb de inleiding gebruikt als opstapje naar wat veel van ons 

op  vrijdag 23 september hebben beleefd. Weet u nog dat ik in 

de nieuwsbrief van de maand juni heb aangekondigd dat ik 

deze datum in mijn agenda zou noteren ? Gelukkig nog net 

vóór de cruise waar ik het over had, maar dat wist ik toen nog 

niet. Goedgemutst begaf ik mij naar het adres van mijn eerste 

passagier dat ik gelukkig nu wel kon vinden zodat de andere 

twee niet op mij hoefden te wachten en wij ons ruimschoots op 

tijd konden melden bij de organisatie in Noordwijkerhout. 

Wat hebben de deelnemers weer genoten van deze eerste 

editie van de regionale klaverjasdag. Gelukkig zag ik net op tijd 

in het jaarboekje dat de naam “Vierkamp” niet meer wordt 

gebruikt anders was ik mooi de mist in gegaan. In totaal 

hebben zich 48 enthousiastelingen ingeschreven, waarvan 12 

deelnemers uit Voorhout. Het was weer een ouderwets 

gezellige dag en dat heb ik vele malen horen zeggen. Het ging 

er niet om hoeveel punten er werden gescoord (al was dat 

mooi meegenomen) .“Als het maar gezellig is” want dat is het 

belangrijkste van deze dag. De eerste 2 “giffies” werden 

onderbroken door het nuttigen van een heerlijke lunch. Een 

lekkere kop soep (volgens de één vermicellisoep en volgens 

de ander groentesoep) gevuld met een behoorlijke 

hoeveelheid balletjes met daarna minimaal 2 broodjes. Ik 
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vermoed dat de organisatie op meer deelnemers had gerekend 

want er was nog een ruime hoeveelheid over. Daarna werden 

de kaarten opnieuw geschud en na afloop van het laatste 

“giffie” was het tijd voor de prijsuitreiking. Ik moet zeggen dat 

er niet bijster hoog is gekaart. De 1e prijs ging naar Kees 

Rietvink die 6.878 punten had verzameld op de voet gevolgd 

door Joke Duindam met 6.824 punten. Hiermee was het einde 

van een geslaagde dag gekomen en ging iedereen tevreden 

huiswaarts. 

Wat ik tot slot nog even kwijt wil is het benoemen van de 

sportiviteit die ik en mijn maat op 6 september ondervonden in 

De Verdieping. Ik moest gaan en nadat de laatste slag was 

binnengehaald telde ik de punten. Ik kwam niet verder dan 68 

en dat betekende dus nat. Jan Bol, één van de tegenspelers 

kon het niet geloven en vroeg  of ik de “nel” wel had geteld. 

Dat bleek niet het geval te zijn.  Het werden dus 82 punten, 

dus niet nat. Chapeau Jan. Bedankt, dat maakt kaarten in zo’n 

ontspannen sfeer zo plezierig. 

Tot een volgende keer. Karel Selier. 

 

 

 

 
 
 



Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

30 
 

 

ACTIVITEITEN SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 

7 oktober: Dag van de Ouderen 
bij hotel Van der Valk, ontvangst 13.00 uur 
 
Bij de ontvangst staat de koffie /thee met iets lekkers al voor u 
klaar. Na een drankje wordt gestart met het programma: 
13.30 uur  Opening 
13.35 uur  Deze middag zal voor u optreden Viswijvenkoor 
14.15 uur  Pauze met een drankje en een hapje 
14.45 uur  2de optreden Viswijvenkoor 
15.30 uur  Pauze met een drankje en een hapje 
16.00 uur 3de optreden Linge Revue 
±17.00 uur   einde middag. 
 

De zaal bevindt zich op de 1ste 
etage en is vanuit de hal op de 
begane grond goed te bereiken met 
de lift. De kosten voor deze dag 
bedragen €10,00 (incl. koffie en 2 
consumpties. Bij binnenkomst 
worden twee consumptiebonnen  

 
uitgereikt. 
Aanmelden: Tot uiterlijk 2 oktober bij Hans Boere 

Telefoon: 06-22526285 

U wordt verzocht zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen 

Als dit echt niet mogelijk is wordt er voor vervoer 

gezorgd. Informatie over opstaptijden vind u op 

pagina 12 
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Spelletjesmiddag. 
 
Dinsdag 18 oktober is er weer de 
jaarlijkse spelletjesmiddag. 
Hier zullen we onze hersens weer 
eens moeten kraken. 
De activiteitencommissie heeft weer 
een aantal spellen bedacht die 
opgelost moeten worden. 
Laten we er een leuke gezellige 
middag van maken, 
weer eens iets anders dan kaarten 
of sjoelen. 
We hopen veel mensen te ontmoeten tijdens deze middag in 
de verdieping. Speel met ons mee!!! 
We beginnen om 14.00 uur. 
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Herfst-workshop 
 
Wij willen dit jaar een workshop een herfststuk maken  
bij Natasja aan de Jacoba van Beierenweg 134b organiseren.    
Dit is op woensdagmiddag 12 oktober 2022 om 14.00 uur. 
De kosten bedragen €20,00. Dit dient u direct bij de 
aanmelding te voldoen. Degene die mee willen rijden kunnen 
dit op het aanmeldingsformulier vermelden. Een 
aanmeldingsformulier vindt u achter in dit boekje. 
Inleveren bij Trees vóór donderdag 6 oktober !!. 
Adres: Herenstraat 95 (brievenbus zit in de Churchilllaan) 
Of bij Wim van Kampen Boekhorstlaan 146. 
Kan ook in de Verdieping ingeleverd worden op de 
dinsdagmiddag. 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van: 
Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout. 
En wordt 10 keer per jaar bij de leden bezorgd. 
Redactie:  Activiteitencommissie afdeling Voorhout. 
Drukwerk: Eigen beheer.       
Oplage:     480 stuks 
Bezorging: vrijwilligers  
Redactieadres: Boekhorstlaan 146, Voorhout 
 
Lidmaatschap 
Kosten lidmaatschap €25,-- per persoon per jaar bij 
automatische incasso, bij niet automatische betaling betaalt 
men een opslag van €1,50 voor notakosten. 
 
Beëindiging van het lidmaatschap 
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 
zorgverzekering van Zorg & Zekerheid of het Zilveren Kruis te 
vervallen.  
Wijziging persoonlijke gegevens 
Voor wijzigingen: bellen naar  tel. 06 1818 4053 of mail naar 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Privacy statement  
De manier waarop Seniorenvereniging Teylingen omgaat met 
privacy- en persoonsgegevens is beschreven in de privacy 
statement van KBO Teylingen  
(zie website http: seniorenverenigingteylingen.nl bij 
informatie/nieuwsberichten). 
 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Computerhulp nodig? 
 

Heeft u vragen/problemen over dit onderwerp neem contact op 
met de tabletcoaches. 
 
Evert Hegnauer,  (Samsung)  06-42848205 
Hans Wilson  (iPad)   06-19442888 
Bert van den Nouwland (iPad)  0252-864572 
Dick Voerman (iPad)  06-48085888 
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Aanmeldingsformulier 

Workshop Herfststuk maken bij bloemsierkunst Natasja 

aan de Jacoba van Beierenweg 134b 

op woensdagmiddag 12 oktober 2022 

Aanmelden vóór 6 oktober !!!!!! 

 

De € 20,00  bij aanmelding  te voldoen. 

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

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

Postcode..………………………………………………... 

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

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

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

 

Wil graag mee rijden..…………………………………… 
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