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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, vaartoch-
ten, Amsterdamse bosmobiel en jeu de boules. Op vele dagen werd 
lekker geluncht of pannenkoeken gegeten.  
Complimenten aan de leden van de gezamenlijke activiteiten-
commissie. 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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In Memoriam 
Met verslagenheid hebben wij vernomen dat ons lid Nel Koelewijn-
Prins op 15 september 2022 is overleden in ’s Hertogenbosch. Nel 
heeft op 13 september deelgenomen aan een dagtocht naar Brabant.  
Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar man, kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen en naaste familieleden. 
 

INFORMATIEBIJEENKOMST VEILIGHEID  
Op maandagmiddag 24 oktober 2022 organiseren we een infor-
matiemiddag 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 ver-
tellen 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 geno-
men 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. 
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Personenvervoer 
Vanaf 1 januari 2023 verzorgt Noot personenvervoer de Regiotaxi-
ritten in Holland Rijnland. Van de zeven inschrijvingen die mee-
dongen 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 samen-
werkingsverband 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 ontvan-
gen 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 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 
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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 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, personen-
alarmering en WMO-voorzieningen  
Financiën/administratie: beantwoorden van vragen rondom bijvoor-
beeld (het ordenen van) de administratie, hulp bij het invullen van 
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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 23. 
 
Gezellige groepslessen Meer Bewegen voor Ouderen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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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 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 gymna-
stiekgroepen 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 
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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.  
 
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. 
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Let Op ! Het Kan Iedereen Overkomen.  
Karel Selier schrijft stukjes voor de nieuwsbrief van afd. Voorhout. 
Het is zijn bedoeling de stukjes leuk en luchtig te houden, maar 
helaas moet het nieuwe seizoen beginnen met een ernstige onder-
toon. “Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten” en “een 
gewaarschuwd man telt voor twee” en “wie niet horen wil, moet 
voelen”. U kent deze uitdrukkingen vast wel en in alle drie de 
voorbeelden zit een waarschuwing. Die wil ik u óók meegeven en 
neem u mee naar een onverwachts telefoongesprek waarmee ik 
onlangs te maken had. Let dus goed op, kijk uit, want anders…….. Het 
is vrijdag 22 juli 2022 rond de klok van 19.30 uur. De telefoon rinkelt. 
“Goedenavond, met wie spreek ik ?” “U spreekt met de fraude-
opsporingsdienst van de Rabobank”. Als ik zoiets hoor word ik 
achterdochtig. Ik vroeg of hij zijn naam even wilde spellen en jawel 
hoor, hij begon “S E N V L A M”. Ik vond het een vreemde naam, maar 
goed hij zal hem bij zijn geboorte meegekregen hebben. Hij vroeg of 
ik vanmiddag geprobeerd had € 1.450,- over te maken naar een 
bedrijf in Antwerpen. “Niet dat ik weet” antwoordde ik. “Heeft u dan 
misschien iemand gemachtigd dat namens u te doen”? “Niet dat ik 
weet” was opnieuw mijn antwoord. “Gelukkig hebben wij het kunnen 
onderscheppen, dus de opdracht is niet uitgevoerd. Wij willen wel 
proberen te achterhalen wie hier achter zit” antwoordde SENVLAM. 
Kunt u misschien even inloggen bij Rabo Internetbankieren zodat wij 
samen kunnen kijken”? “Nee, dat doe ik niet” was mijn reactie. “Hoe 
weet ik dat u van de fraudebestrijding bent”?. “Daar kunt u voor 
200% op vertrouwen”. “Toch ga ik niet inloggen”. “Als u niet mee wil 
werken kunnen wij er ook niet achter komen”. Niet doen Karel zeg ik 
heel zachtjes tegen mezelf, dit is weer zo’n gore oplichter. “Ik blijf 
erbij dat ik niet ga inloggen”. “Dan wordt uw rekening op een zwarte 
lijst gezet”, aldus SENVLAM. “Dat moet dan maar” en vóórdat ik het 
gesprek wilde beëindigen had hij het al gedaan. Toen wist ik het 
zeker. Ik had kunnen voorkomen (met de klemtoon op komen) dat dit 
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gesprek kon plaats vinden. Ik zal het u uitleggen. Ik maakte één fout, 
namelijk dat ik de telefoon heb opgenomen ondanks dat op het 
display “Anoniem” stond. Ik heb mij voorgenomen nooit meer de 
telefoon op te nemen als er “Anoniem” staat en ik adviseer iedereen 
die dit leest hetzelfde te doen. Ik stuurde mijn bevinding door naar 
fraude@rabobank.nl en kreeg het volgende antwoord: “Met veel 
bewondering en respect heb ik uw mail gelezen. Wetende hoe 
overtuigend fraudeurs kunnen zijn om mensen op te lichten heeft u 
helemaal juist gehandeld. Er heeft geen betaling van het door u 
genoemde bedrag plaats gevonden en deze betaling staat ook niet 
klaar om te worden uitgevoerd. Er is al helemaal geen sprake van 
plaatsen op een zwarte lijst. Mogelijk bij de criminelen als iemand die 
niet gevoelig blijkt te zijn voor dit soort praktijken. Toch is het goed 
om alert te blijven. Het is namelijk niet uitgesloten dat u opnieuw 
wordt benaderd. Nogmaals onze complimenten voor uw alertheid en 
uw reactie”. Mocht de heer SENVLAM of wellicht een medefraudeur 
mij opnieuw benaderen dan komt hij van een koude kermis thuis. Ik 
neem immers de telefoon als er “Anoniem” staat niet meer op!!  
Tot een volgende keer, maar dan met een luchtiger stukje.  
Van Karel Selier 
 
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 
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bedrag in zes termijnen ontvangen. Dat betekent 4 termijnen van 
€ 200,- en 2 termijnen van € 250,- . 
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 admini-
stratiekosten niet te betalen. We maken dan namelijk geen kosten 
voor het aanmaken van de nota. 
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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 

               
 Afdeling 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 



Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim  
 

  
 -15 - 

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 
 

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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ACTIVITEITEN AFDELING SASSENHEIM 
Op een warme, zonnige dag zit ik even buiten in de schaduw. Ik denk 
na over de tekst voor de nieuwsbrief. Wat zal ik gaan schrijven? Het 
moet weer op tijd bij de drukker zijn. 
Eindelijk weer het KBO-PCOB blad en de nieuwsbrief hoor ik jullie 
zeggen. Nou als deze dan ook weer bij u op de deurmat vallen, zijn de 
meeste scholen begonnen en het normale leven is weer op gang 
gekomen. Dat geldt ook voor ons bij Seniorenvereniging Teylingen. 
De opening van het seizoen met het gezellige optreden van de Linge 
Revue en de dagtocht naar Zeeland gelegen in de provincie Brabant 
liggen alweer achter ons. 
Naast de vaste activiteiten staan de Dag van de Ouderen, het 
najaarsdiner, de feestelijke activiteiten in de kerstperiode en ook de 
viering van het 60-jarig jubileum op woensdag 22 november op het 
programma (meer informatie volgende nieuwsbrief).  
Kom gerust eens binnenlopen bij de vaste activiteiten in het 
Onderdak om een kijkje te nemen. 
Netty Havenaar 
 
Annulering kerstmarktreis 
De kerstmarktreis naar Soest in Duitsland, die van 29 november tot 
en met 1 december zou plaatsvinden, kan, omdat er te weinig deel-
nemers 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 kortingsregelin-
gen gemeld bij Apotheek Sassenheim en van FraNas Schoonheids-
salon. Helaas hebben we van leden moeten vernemen dat deze 
regeling is ingetrokken. 
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Najaar diner 2022  

Op woensdagmiddag 2 november 2022 is ons 
najaar diner bij Restaurant De Engel aan de 
Heereweg 386 in Lisse. Het menu bestaat uit één 
consumptie bij binnenkomst, het voorgerecht, 
het hoofdgerecht, een nagerecht en een kopje koffie of thee na. 
 

Locatie: restaurant De Engel, Heereweg 386 
Aanvang: 15.30 uur, zaal open 15.00 uur  
Kosten: deelname €25,-- (leden), €30,-- (niet-leden). 
Wij verzoeken u om uw evt. dieetwensen bij uw aanmelding op te 
geven, zodat wij dit tijdig kunnen afstemmen met het restaurant.   
Dieet: nee/ ja.    Welke…………………………………………………………………. 
 
Aanmelden vóór 15 oktober (verplicht): bij het secretariaat per 
mail secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of telefonisch 06 
1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur). Na aanmelding 
gelieve het deelnamebedrag overmaken op bankrekeningnummer 
NL06RABO0354591983 ten name van Seniorenvereniging 
Teylingen onder vermelding “najaar diner ”. 
Betaalt u ook voor iemand anders, dan graag uw eigen naam én de 
namen van de andere deelnemers vermelden. 
 
Mocht u niet op eigen gelegenheid kunnen komen naar het restaurant 
dan kunt u dit bij aanmelding opgeven zodat wij vervoer kunnen 
regelen. 
Om dit mogelijk te maken vragen wij leden of zij bereid zijn leden 
op te halen en terug te brengen. Daarnaast hebben we een 
regeling met Welzijn Teylingen voor gezamenlijk gebruik van het 
Automaatje. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd. 
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KRUISWOORDPUZZEL 2022/9 

 
ALLEEN DRAMA JAMES MILLIGAN 
BABYKLEERTJES HAGELSTORM JEROME BARBERIN 
BLOEMENKWEKER HARP JOLI-COEUR 
CAPI HET GERECHT KOMEDIANTEN 
DE GENERAAL HONGER KOUD 
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LOIRE OOM GASPARD VERTROUWEN 
LONDON OVERSTROMING VOORSTELLING 
LOPEN OVERTOCHT WAARSCHUWEN 
MARKT POLITIE WATER IN DE MIJN 
MEVROUW REMI ZWERFKINDEREN 
MILLIGAN SLAAPPLAATS ZWERVERSLEVEN 
MOEDER BARBERIN SNEEUWSTORM TUINMAN 
NAPOLITAANS LIED STEENGROEVE  
NIEUWE KLEREN VEERBOOT  
 
Wanneer alle woorden kriskras binnen de puzzel zijn weggestreept, 
blijven er een aantal letters over. Wanneer u deze in de leesrichting 
achter elkaar zet levert dit de oplossing op. De oplossing van deze 
keer heeft alles te maken met onbezonnen erop uitgaan.  
De oplossingen voor puzzel 9 dienen uiterlijk 15 oktober binnen te 
zijn. S.v.p. bij de oplossing steeds het adres vermelden, zodat wij 
weten alwaar de prijzen moeten worden afgegeven. 
Op mailadres secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl dan wel 
secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR 
Sassenheim. 
De oplossing van puzzel 8 luidde: Zuil van Trajanus.  
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
 
1e prijs bon van €10,00      2e prijs bon van €7,50       3e prijs bon van €5,00  
Bakker Maanen               Keurslager        Vishandel Schuitemaker      
 
Na loting is de 1ste prijs voor mw. Thea Muter, Mecklenburg 50, 2de 
prijs voor mw. Ada Hoogeveen, Jan Plezier 30, en de 3de prijs voor 
dhr. Co Zwetsloot, Hoofdstraat 248 A. 
 P.S. De puzzel is alleen bestemd voor leden die lid zijn van Senioren-
vereniging Teylingen, afd. Sassenheim. 
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Filmmiddag  
Op maandagmiddag 10 oktober 
2022 tonen we het vervolg op de 
eerste 'Downton Abbey'-speelfilm 
uit 2019 waarin de familie Crawley 
en het Downton-personeel een 
koninklijk bezoek kregen van de 
koning en koningin van Groot-
Brittannië. De familie bereidt zich 
nu voor op een nieuw avontuur: 
een vakantie naar Frankrijk. Violet 
Crawley, de gravin van Grantham, is 
namelijk in bezit gekomen van een 
riante villa, die ze dankzij een oude 
jeugdliefde heeft kunnen bemachtigen. Zoals gewoonlijk komt een 
bezoek van de Crawleys met een hoop drama en zal niet alles op 
rolletjes lopen... 
Aanvang:  14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie:   zaal 5/6 van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40  
Kosten:   €2,00 bij binnenkomst te betalen (incl. een kopje  
  koffie/thee en 1 consumptie) 

Alle senioren in de gemeente Teylingen is van harte welkom. 
 
WIST U DAT ……… 
• u zich altijd allereerst moet aanmelden bij het secretariaat 

voor deelname aan activiteiten met opgave van de gevraagde 
gegevens. Na plaatsing kunt u het deelnamebedrag overmaken 
en is de reservering definitief. 

• er nog voldoende plaatsen zijn om u in te schrijven voor de 
aquarelleergroep en gezellig mee te schilderen of tekenen. 
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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 :  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen  
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim. 
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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 2022. De opzeg-
ging gaat dan per nieuwe kalender-
jaar in. Bij opzegging komt korting 
op de zorgverzekering van Zorg & 
Zekerheid of het Zilveren Kruis te 
vervallen.  

Colofon  
De nieuwsbrief is een uitgave van 
Seniorenvereniging Teylingen. Deze 
wordt 10 keer per jaar bij de leden 
bezorgd.  
  

Druk  
4allprints  
Oplage Sassenheim: 720 stuks  
De Roef, Bartholomeuskerk  
Oplage Voorhout: 480 stuks  
Oplage Warmond: 300 stuks 
 
Secretariaat/redactieadres  
Kagerdreef 186  
2172 HR Sassenheim  
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 
11.00 en 13.00 uur)  
De redactie behoudt zich het recht 
voor bijdragen (tekst en beeld) te 
redigeren, in te korten of te 
weigeren. 
  

Privacy statement  
De manier waarop Seniorenvereniging 
Teylingen omgaat met privacy- en 
persoonsgegevens is beschreven in de 
privacy statement van KBO Teylingen. 
Zie website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl 
bij informatie/nieuwsberichten 
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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 

 




