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BESTUUR SENIORENVERENIGING TEYLINGEN 
 
Voorzitter:  
Vacature 
 
Secretaris, ledenadministrateur:   
Netty Havenaar, tel.: 06-1818 4053 
email:  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Penningmeester:  
Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
email: penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Voorhout:   
Han van der Geer, tel. : 0252-703796 
Email: hannelvdgeer@ziggo.nl 
 
Bestuurslid Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl   
 
Bestuurslid Sassenheim:  
Hans Wilson, tel.: 0252-348458 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl   
 
Coördinator ouderenadviseurs: 
Henny Langenberg, tel.: 06-15094407 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 
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VOORWOORD 
 
Beste leden, 
 
Het is vrijdagmiddag 7 oktober, we hebben een volle zaal met blije 
gezichten. We vieren vandaag de “internationale dag van de 
ouderen”. Heerlijk een kopje koffie of thee met een gebakje, drankje 
en hapje. Fijn om vrienden en bekenden weer te ontmoeten. Na 2 
jaar mag het weer, zeggen we tegen elkaar. Maar we blijven alert.  
Wat hebben we genoten van het Leids Viswijvenkoor. Soms zongen 
we mee. Bekende zeemansliederen met een  “eigen tekst” wat mooi 
hertaald. Jammer dat de zangeres van de Linge Revue vanwege 
corona er niet bij was. Maar het koor van 150 ouderen maakte het 
helemaal goed.  
De “dag van de ouderen” is er voor alle senioren in Teylingen, al is de 
vriendin of vriend geen lid van onze vereniging, ze zijn wel harte 
welkom, wel van tevoren aanmelden.   
 
Intussen is ook de uitslag van de Rabo ClubSupport actie bekend, met 
€367,32 kunnen we weer leuke dingen doen. Een mooie manier om 
de verenigingskas te spekken.  
Iedereen die gestemd heeft "ENORM BEDANKT"  
 
Het programma voor de komende maand zit weer vol met leuke 
activiteiten. Zin om een keer mee te doen? Kom gerust langs. 
 
Hans Wilson 
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Wanneer begint de wintertijd in 2022? 
Wintertijd begint altijd op de laatste 
zondag van oktober. De exacte datum 
waarop deze tijd ingaat verschilt daarom 
elk jaar. Wintertijd is eigenlijk onze 
standaardtijd. Bij de overgang wordt de 
klok in de nacht van zaterdag op zondag 
een uur achteruit gezet. Zo kun je lekker 
een uurtje langer slapen. Officieel moet de 
klok om 3 uur 's nachts naar 2 uur 's 
nachts verzet worden. Maar ’s morgens mag ook. 
Wintertijd 2022 begint op zondag 30 oktober in week 43. 
 

Maandag 12 december 2022 
 Ladies Day in kerstsfeer 

Deze dag staat de “Ladies Day in Kerstsfeer” op het programma bij 
Van der Klooster Mode in Boskoop. U 
gaat hier vandaag genieten van een 
prachtige modeshow in kerstsferen. De 
ontvangst is met koffie en gebak waarna 
de mannequins de nieuwste mode 
showen. Hierna wordt u een lunch 
aangeboden. Dan splitst de groep in 
tweeën! De ene helft gaat naar een 
gezellige bingo met leuke te verdienen 
prijsjes gaat en de andere helft van de groep gaat rondkijken in de 
winkel daarbij is deskundige advies altijd aanwezig. Na ongeveer 
een uur wisselen de groepen. En voordat u weer naar huis gaat, 
wordt de dag gezellig afgesloten met een feestelijk advocaatje met 
slagroom. 
Het belooft wederom een gezellige dag te worden. 
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Vertrektijden (let op: tijden zijn gewijzigd) 
om 08.40 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 
om 08.55 uur van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, in Sassenheim en 
om 09.10 uur bij het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond. 
 
Prijs dagtocht: € 22,50 voor leden €27,50 voor niet leden. Dit is incl. 
reisverzekering. Leden van Seniorenvereniging gaan voor. 
Aanmelden: tot 1 december 2022 bij het secretariaat Senioren-
vereniging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim, per  
email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl (voorkeur) of per 
telefoon 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur). 
De betaling dient binnen één week na inschrijving te zijn overgeboekt op 
rekeningnummer NL06RABO0354591983 ten name van Senioren-
vereniging Teylingen onder vermelding van “Modeshow”. Na overma-
king van de reissom is uw inschrijving pas definitief. Aanmelding 
worden behandeld in volgorde van aanmelding en betaling. 
Coördinator: Netty Havenaar 
 
Gezamenlijke vakantieweek Seniorenvereniging Teylingen 

 vrijdag 9 juni tot vrijdag 16 juni 2023 
naar Neukirchen in Duitsland 

 
Deze groepsreis nemen wij u mee naar gezellige kuur- en 

vakwerkstadje Neukirchen in het lieflijke Duitse 
Knüllgebergte. Dit Knüllgebergte is tussen Kassel 
en Fulda gelegen, op zo’n 400 km. van Utrecht en 
staat bekend als dé romantische omgeving van 

Noord Hessen, in het hart van Duitsland. Het is een uitstekend 
vakantiegebied voor groepen met vele mooie korte maar ook langere 
excursiemogelijkheden, met prachtige diversiteit aan interessante 
bezienswaardigheden. Neukirchen is een bekend kuur- en vakantie-
stadje met een gezellig centrum met typische vakwerkhuizen, 
winkeltjes, restaurantjes en terrasjes. We verblijven in Landhotel 
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Combecher, een uitstekend hotel voor seniorengroepen. Het hotel is 
een gastvrij familiehotel gelegen in het gezellige centrum van het 
kuurstadje Neukirchen. Het hotel is typisch Duits ingericht met een 
sfeervol stamhaus met een nieuwe hotelvleugel met moderne 
kamers. Deze zijn keurig ingericht en voorzien van douche, toilet, 
televisie, internet en meerdere kamers hebben een balkon of terras. 
Alle kamers zijn gelijkvloers of per lift bereikbaar. Verder heeft Hotel 
Combecher een sfeervol restaurant met open haard, hotelbar, 
kegelbanen en een mooie tuin met terras en barbecuemogelijk-
heden.  
Arrangementsprijs: €   845,00 bij minimaal 45 personen  
    Toeslag 1-persoonskamer € 98,00 
Bij de prijs inbegrepen: 
• Hotel verzorging op basis van volpension (Lunch op de heen- en 

terugweg en 7x 3 gangen avonddiner + 2 drankjes, ontbijtbuffet, 
lunch /of lunchpakken) en afscheidsdiner 

▪ Barbecue op het tuinterras, gratis i.p.v. het avonddiner 
▪ Begeleide wandeling door Neukirchen met kerk bezoek 
▪ Kegelavond in het hotel met kleine prijsjes 
▪ Gezellige avond met live muziek 
• Gids in Alsfeld, Gids in Kassel 
• Entree watermolen 
• Entree Wildpark Knüllgebergte 
• Toeristenbelasting 
 
Begeleider: Annelies Veltman, coördinator: Netty Havenaar 
Beschrijving vakantieprogramma en verdere gegevens op te vragen bij 
het secretariaat. 
 
Zie voor onze voorwaarden bij deelname aan dagtochten en/of meer-
daagse reizen https://seniorenverenigingteylingen.nl/activiteiten 
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De Kunstbus Lisse rijdt weer! 
 
 
 
 
 
Als u op een comfortabele wijze een theater, een museum en dergelijke 
wilt bezoeken, kunt u gebruikmaken van de Kunstbus Lisse: een 
vervoersvoorziening voor 55-plussers. Tot de jaarwisseling staan de 
volgende culturele uitstapjes op het programma: 
• Zondag 13 november: Nederlands Danstheater in Amstelveen. 
• Dinsdag 22 november: The New London Chorale in Alphen a/d Rijn. 
• Vrijdag 9 december: dagtour kerstmarkt De Orchideeën Hoeve te 

Luttelgeest. 
• Donderdag 22 december: Weihnachtskonzert De Nationale Operette 

te Rijswijk.  
De bushaltes zijn: Westerdreef/De Beukenhof, winkelcentrum Poelpolder 
en de brandweerkazerne te Sassenheim. 
U kunt zich aanmelden als deelnemer voor € 5,-- per persoon per seizoen. 
Voor gedetailleerde informatie over de programma’s alsmede de 
financiële en de organisatorische aspecten zie www.deparaplu-lisse.nl. 
 
Vishing 
Gebeld worden met de vraag geld over te maken. Het gebeurt 
en criminelen hebben er succes mee. Ze pakken dit 
zogenaamde ‘vishing’ dan ook steeds slimmer aan. 
Vishing is een samenstelling van voice (spraak) en phishing  
Phishing (hengelen) kennen de meeste mensen wel: je krijgt een e-
mail met een link, zogenaamd van uw bank of energiebedrijf. Als je  
erop klikt kom je in een nepomgeving waar je kan inloggen en zo  
worden je gegevens gestolen.  
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Hoe werkt vishing? 
Stel, je wordt gebeld door je bank. Er is een 
verdachte inlogpoging geweest op je 
rekening en nu is het noodzakelijk dat je 
jouw geld veiligstelt door het op een andere 
rekening te zetten, een zogenaamde ‘kluis-
rekening’. De boodschap wordt met veel 
urgentie gebracht en de bankmedewerker 

helpt vriendelijk mee om de overboeking meteen uit te voeren.  
Hop: spaargeld weg. 
Het overkomt mensen werkelijk. Dat het lukt is dankzij de gewiekste 
psychologische trucjes van de cyberoplichters. Deze oplichters doen 
zich niet alleen voor als bank, maar ook bijvoorbeeld als de Belasting-
dienst (vordering, onmiddellijk te betalen) of computerbedrijf (er is 
iets mis en uw inloggegevens zijn nodig).  
 
Wat doet je ertegen? 
Je kan je moeilijk wapenen tegen vishing. Vooral goed opletten is dus 
het advies. 
 
Waar let je op? 
Om te beginnen: wanneer ‘je bank’ belt en vraagt geld over te 
maken, moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. Een bank zal dit 
nooit telefonisch aan je vragen. Het is dus belangrijk om niet mee te 
gaan in het gevoel van stress dat de beller wil veroorzaken. Vraag 
rustig om telefoonnummer, naam en achternaam, en zeg dat je 
terugbelt. Bel vervolgens naar het echte nummer van je bank. 
Dubbelcheck het telefoonnummer via de website. 
Trap ook niet in dreigende taal wanneer iemand je belt namens de 
Belastingdienst bijvoorbeeld over een openstaande betaling die 
meteen voldaan moet worden. Woorden als beslaglegging en 
invorderingskosten zorgen bij veel mensen op zijn minst voor lichte 



Nieuwsbrief : november, nr.11   
 

 
-10-  

paniek, maar trap er niet in. Maak geen geld over maar bel eventueel 
zelf de Belastingdienst als je denkt dat er echt iets aan de hand is. 
Ben je benaderd door kwaadwillende? Breng dan ook altijd de 
organisatie waarvoor ze zich voordeden op de hoogte. Zo kunnen ze 
ook andere mensen waarschuwen. 
(met dank aan de KPN) 
 
Energietoeslag 
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen helpen 
inwoners die het hardst zijn getroffen door de 
stijgende energieprijzen en die in een slecht geïsoleerd 
huis wonen. Dit doen zij in samenwerking met Winst uit je Woning. 
Een speciale energiebespaardienst met professionele coaches komen 
aan huis en geven persoonlijke tips. Ook nemen zij radiatorfolie, 
ledlampen en tochtstrips mee.  
 
Hoe werkt het? 
• Inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen krijgen 

een gratis adviesgesprek aan huis over het verlagen van energie-
kosten. Zij krijgen allerlei tips zodat ze met kleine aanpassingen al 
flink kunnen besparen op de energierekening.  

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

• Ook wordt er een waardebon ter waarde van € 70 aangeboden 
waarmee u zelf nog ledlampen of andere energiebesparende 
producten kunnen worden gekocht bij de webshop die aan de 
actie gekoppeld is. De energiebespaarcoach helpt direct met het 
kiezen van de juiste producten. 
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• Met de aanpassingen bespaart u mogelijk tot wel € 250,- per jaar 
op de energierekening.  

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

 
Hoe kan men zich aanmelden? 
• Mogelijk hebben inwoners een brief ontvangen van de gemeente 

Hillegom, Lisse of Teylingen. Hierop staat hoe zij zich kunnen 
aanmelden.  

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

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

Wanneer? 
  Brief bij 

inwoner 
Bezoeken Energiebespaardienst van 
start in de week van 

Lisse 4 oktober 10 oktober 
Teylingen 11 oktober 18 oktober 
Hillegom 25 oktober 31 oktober 
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        Seniorenvereniging Teylingen               
 Afdeling Sassenheim 

 
Oktober 2022 
31 ma 09.30 uur Aquarelleren Zaal 6 
31 ma 14.00 uur Leesclub Zaal 5 
November 2022 
02 wo 15.30 uur Najaarsdiner 

zaal open 15.00 uur 
De Engel 

02 wo 14.00 uur Wandelgroep Stap Mee  
03 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
03 do 14.30 uur Bowlen De Tol 
07 ma 14.00 uur Hobbyclub Zaal 6 
09 wo 14.00 uur Bloemschikken Zaal 5/6 
10 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
14 ma 09.30 uur Aquarelleren Zaal 6 
14 ma 14.00 uur Filmmiddag Zaal 5/6 
15 di 14.00 uur Ontmoetingsmiddag Zaal 6 
16 wo 14.00 uur Wandelgroep Stap Mee  
17 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
17 do 14.00 uur Bingo Theaterzaal 
21 ma 14.00 uur Hobbyclub Zaal 6 
24 do 13.30 uur Klaverjassen en bridgen Zaal 5/6 
28 ma 09.30 uur Aquarelleren Zaal 6 
28 ma 14.00 uur Leesclub Zaal 5 
29 di  Kerstnieuwsbrief nr. 12/1 en 

ledenblad KBO-PCOB 
 

30 wo 14.00 uur Wandelgroep Stap Mee  
30 wo 14.00 uur Quilt-bee Zaal 10 
30 wo 12.00 uur Jubileumfeest, afd. Sassenheim 

zaal open 11.30 uur 
De Engel 
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Agenda Voorhout 
 
November 2022      

01  di  09.30 uur  Schilderen en tekenen  De Verdieping  
01 di  14.00 uur  Klaverjassen en sjoelen  De Verdieping  
08  di  14.00 uur   Klaverjassen en sjoelen  De Verdieping  

15  di    14.00 uur  Klaverjassen De Verdieping  
22  di  14.00 uur  Klaverjassen  De Verdieping  
23 wo  14.00 uur  Spelletjes en stamppot 

eten 
De Verdieping  

29 di 9.30 uur Schilderen en tekenen De Verdieping 
29 Di 14.00 uur Klaverjassen en Sjoelen De Verdieping 

 
Agenda Warmond 

 
November 2022 
01 di 14.00 uur SooS Trefpunt 
03 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 

08 di 14.00 uur Denkgroep Warmond 
filosofie Trefpunt 

10 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
17 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
24 do 13.30 uur Klaverjassen Trefpunt 
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ACTIVITEITEN AFDELING SASSENHEIM  
De activiteitencommissie afdeling Sassenheim is een groep van  ent- 
housiaste leden die iedere keer weer een mooi programma maken. 
Als er wat bijzonders te vieren is dan wordt er in de achtergrond hard 
gewerkt, nadenken over de invulling, daarna offertes aanvragen,  
aanvullende besprekingen. En dan staat er weer iets leuks op de 
agenda.  

Op woensdag 30 november willen we onze leden uit 
Sassenheim ook ontmoeten in restaurant De Engel 
vanwege het 60-jarig JUBILEUM van Seniorenverzekering 

Teylingen. De oprichting van onze vereniging vond op 8 oktober 1962 
plaats. Met de komst van de AOW en aanvullende pensioen-
voorzieningen werd de basis gelegd voor betere leefomstandigheden 
voor de senioren. Dankzij subsidies van de kerk en de gemeente kon 
onze vereniging allerlei activiteiten aanbieden: van kaarten en 
biljarten, gym- en zwemlessen in de beginperiode. Rond 2010 
werden ook andere activiteiten aangeboden. Langzaam maar zeker 
kreeg onze vereniging in de loop der jaren een bredere oriëntatie. De 
strikt katholieke signatuur paste niet meer bij de Sassenheimse 
bevolking. Er kwamen steeds meer mensen 'van buiten' wonen. Zo 
veranderde de naam van de vereniging van R.K. Bond van Bejaarden 
en Gepensioneerden, via de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-
Holland afdeling Sassenheim in Seniorenvereniging Teylingen, afd. 
Sassenheim, een afdeling  die bruist van de activiteiten.  
Om het jubileum op gepaste wijze te vieren is een mooi programma 
gemaakt. Met een heerlijke lunch en met een optreden van het duo 
Peter en Anja uit Volendam. Zij komen met een gevarieerd program-
ma Italiaans/ Napolitaanse muziek, maar ook liedjes uit “onze jeugd” 
Neils Diamond en Abba. 
Dit jaar een kerstviering anders dan anders. Andere locatie andere  
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invulling. In stemmige stijl hebben we een leuke middag met lekkere 
hapjes en een optreden van La Donna Mobile. Het is in restaurant de 
Engel. Vervoer naar deze locatie kan geregeld worden. Ook willen we 
het nieuwe jaar goed beginnen met een nieuwjaarsbijeenkomst op 
woensdag 11 januari in de Theaterzaal van ’t Onderdak.  
Over de kerstviering en de nieuwjaarsbijeenkomst zullen wij u nader 
informeren in onze volgende nieuwsbrief, de kerstnieuwsbrief. 
 
Filmmiddag 
Op 14 november wordt de film “the Father” 
getoond. De film geeft een fascinerend portret 
van een man die zijn grip op de realiteit aan 
het verliezen is. Anthony is 80, ondeugend, 
leeft uitdagend alleen en wijst de verzorgers af 
die zijn dochter, Anne, bemoedigend introdu-
ceert. Maar ook voor Anne wordt hulp een 
noodzaak; ze kan geen dagelijkse bezoeken 
meer afleggen en Anthony's greep op de 
realiteit ontrafelt. Als we de eb en vloed van 
zijn geheugen ervaren, aan hoeveel van zijn eigen identiteit en 
verleden kan Anthony zich vastklampen? Hoe gaat Anne om met het 
verlies van haar vader, terwijl hij nog leeft en ademt voor haar? DE 
VADER omarmt het echte leven hartelijk, door liefdevolle reflectie op 
de levendige menselijke conditie; hartverscheurend en compromis-
loos aangrijpend - een film die zich nestelt in de waarheid van ons 
eigen leven. 
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.
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KRUISWOORDPUZZEL 2022/10 
 
S  M  U  L  P  A  A  P  S  U  A  S  K  O  O  L  F  O  N  K  G  
R  U  B  A  G  O  U  L  A  S  H  K  R  O  K  E  T  R  A  R  C  
R  E  A  R  B  G  R  O  O  T  U  S  H  O  A  R  M  A  R  O  L  
S  T  I  S  O  R  Y  L  L  I  L  A  C  C  I  P  Z  B  C  O  W  
P  A  F  B  R  O  O  D  J  E  R  O  S  B  I  E  F  K  K  D  U  
E  A  A  R  E  E  D  O  K  K  G  E  O  E  I  N  T  C  N  N  A  
C  M  L  K  I  N  N  J  D  A  A  R  J  L  U  A  A  A  A  E  L  
I  O  O  A  R  T  E  U  E  J  A  L  I  D  I  C  L  N  K  S  K  
A  T  C  A  B  E  U  T  E  K  E  M  F  L  O  E  E  S  W  S  N  
L  U  E  S  E  L  T  R  E  G  A  S  S  S  L  O  K  B  O  U  E  
I  A  J  B  J  O  E  IJ  E  F  I  A  H  A  K  B  R  A  R  T  R  
T  T  K  U  D  E  N  K  M  N  U  Z  S  O  U  R  U  B  S  A  E  
E  I  I  R  O  M  S  U  A  S  F  F  O  N  A  G  O  R  T  S  B  
I  U  L  G  O  P  C  A  F  E  T  A  R  I  A  R  U  K  G  I  A  
T  R  B  E  R  I  R  C  H  I  L  I  S  A  U  S  M  R  E  E  W  
O  F  K  R  B  A  E  T  E  L  F  F  U  O  S  S  A  A  K  T  R  
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Wanneer alle woorden kris kras 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 een product afkomstig uit de zee. 
De oplossingen voor puzzel 10 dienen uiterlijk 15 november binnen 
te zijn. Svp 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 9 luidde: “de wijde wereld in”. 

Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 
 
1e prijs bon van €10,00      2e prijs bon van €7,50       3e prijs bon van €5,00  
Restaurant Peking   Vishandel Schuitemaker    Bloembinderij de Vos 
 
Na loting is de 1ste prijs voor mw. Hennie de Zwart, Bijweglaan 10, 
mw. Jolande Woudsma, Parklaan 11 en de 3de prijs voor mw. Corry 
van der Lans, Tulpenstraat 26. 
P.S. De puzzel is alleen bestemd voor leden die lid zijn van Senioren-
vereniging Teylingen, afd. Sassenheim. 

AUGURK 
BARBECUESAUS 
BERENKLAUW 
BIER 
BLIKJE COLA 
BROODJE BRIE 
BROODJE KAAS 
BROODJE ROSBIEF 
BROODJE SHOARMA 
CAFETARIA 

CHILISAUS 
COCKTAILSAUS 
ETEN 
FAMILIEZAAK 
FRITUREN 
FRUITAUTOMAAT 
GOULASHKROKET 
GRILLBURGER 
GROENTELOEMPIA 
GROOT 

KAASBURGER 
KAASSOUFFLE 
KALFSKROKET 
KASSA 
KNAKWORST 
KNOFLOOKSAUS 
OLIE 
PICCALILLY 
SHOARMAROL 
SMAAK 

SMULPAAP 
SNACKBAR 
SPECIALITEIT 
STROGANOFFSAUS 
TUSSENDOOR 
UITSMIJTER KAAS 
WIT BROODJE 
ZIGEUNERSAUS 
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60-Jarig Jubileumfeest Afd. Sassenheim 
 

Afd. Sassenheim van Seniorenvereniging Teylingen 
staat op woensdag 30 november 2022 stil bij het 60-
jarig bestaan van de afdeling. De afdeling is officieel 
opgericht op 8  oktober 1962. Vanaf die tijd heeft 
onze afdeling zich ingezet voor de belangen van 
senioren en organisatie van talrijke activiteiten.  

Wij laten ons jubileum niet ongemerkt voorbij gaan en houden op 30 
november 2022 een feestelijk jubileumfeest met lunch en optreden van 
het duo Peter en Anja uit Volendam bij Restaurant De Engel in Lisse. De 
middag start om 12.00 uur met lunch. Het einde van deze middag 
wordt verwacht rond 17.00 uur.  
Kosten : deelname €10,-- per persoon. 
 
Wij verzoeken u om uw dieetwensen bij uw aanmelding op te geven, 
zodat wij dit tijdig kunnen afstemmen met het restaurant.    
Aanmelding (verplicht) vóór 15  november bij het secretariaat  
per mail secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl  (voorkeur)  
of telefonisch 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur).  
Na aanmelding gelieve het deelnamebedrag overmaken op 
bankrekening-nr. NL06RABO0354591983 ten name van Seniorenver-
eniging Teylingen onder vermelding “jubileumfeest ”. 
 
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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Ontmoetingsmiddag Sassenheim  
Op dinsdagmiddag 15 november organiseren wij een ontmoetings-
middag voor onze leden in zaal 6 van ’t Onderdak.  
Aanvang 14.00 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur. 
Zou u graag een middag uit huis willen en andere senioren ontmoeten 
onder het genot van een kopje koffie of thee en natuurlijk met een 
lekker koekje dan bent u hartelijk welkom.  
U  kunt elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoeten, gezellig met 
elkaar kletsen en spelletje doen. 
Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. 
 
Contactpersoon rayon 4 
Mag ik me even voorstellen. 
Tring, tring Netty Havenaar aan de telefoon, ze had een verzoek. 
Of ik, als een van de bezorgers van het KBO/PCOB magazine en de 
nieuwsbrief, mijzelf aan u wilde voorstellen. 
Welnu, ik ben Marianne van Ankum, eind 1944 geboren in Velp bij 
Arnhem. Sinds eind 2006 woon ik met veel plezier in Sassenheim. Ik ben 
contactpersoon in rayon 4 dat wil zeggen ik breng de nieuwsbrief, het 
ledenmagazine KBO-PCOB en verjaardagskaarten rond voor de leden 
woonachtig in de Horsten, Willibrorduslaan,  Prins Willem Alexander-
laan, Prins Hendriklaan, Wilhelminalaan en Nijenburg. Dit rayon heb ik 
een paar jaar geleden overgenomen van Joke Koppers. Het is leuk om te 
doen en neemt niet zoveel tijd in beslag.  
Wat ik zoal doe in het dagelijks leven? 
Vrijwilliger bij de Zonnebloem, zingen bij een koor, mandala’s tekenen 
en kleuren en zentanglen (dit laatste is een kunstvorm en tegelijkertijd 
een meditatie). Ik lees, wandel en fiets graag. Ook concerten, 
schouwburg en musea bezoek ik regelmatig. 
Als er iets wordt georganiseerd door de Seniorenvereniging en het 
interesseert me en ik heb tijd, ga ik er graag naar toe. Verder heb ik een 
fijn contact met mijn 2 dochters, schoonzoon en 3 kleinkinderen en doe 
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gezellige dingen met hen. En de tijd die overblijft? Tja, het huis moet 
ook wel eens een beurtje, dus af en toe stort ik me daar op. Geeft altijd 
weer een goed gevoel als dat gedaan is, hè! 
Zo dit was het, groeten en tot ziens, Marianne van Ankum 
 
Verplaatsing Vierkamp Klaverjassen 
De Vierkamp Klaverjassen in Noordwijkerhout op 21 januari 2023 is 
verplaatst naar 10 februari 2023. 
 
Dagtocht 2de kerstdag 
Helaas moeten wij de dagtocht op 2de kerstdag, 26 december, 
annuleren. Het aantal deelnemers is onvoldoende voor de reis-
organisatie en het restaurant om kostendekkend deze dag aan te 
bieden. 
 
Denkgroep Warmond 
Dit jaar starten we met een “DENKGROEP WARMOND”. De eerste 
bijeenkomst is dinsdag 8 november om 14.00 uur. Aan de hand van 
filosofisch gedachtengoed en al filosoferend zullen we denkbeelden 
onderzoeken die te maken hebben met  
 

VERANTWOORDELIJKHEID.  
Wat vragen die bij me opkomen: Zijn we wel verantwoordelijk? Of heb 
je daar een vrije wil voor nodig? Hebben we een vrije wil? Als je 
verantwoordelijk bent, voor wie dan wel? Voor iedereen? Of is dat wel 
erg veel? Voor wie niet? En waarom is dat dan zo? Wellicht dat gaande 
het gesprek nog legio andere vragen naar boven komen. Ieder gesprek 
ontwikkelt een eigen dynamiek. We doen dit onderzoek al filosoferend 
en aan de hand van de filosofische traditie. Het verschil?   

Filosoferen is het op autonome wijze over je eigen denken nadenken. 
Je moet bereid zijn na te denken over vragen als: “Wat bedoel ik 
eigenlijk? Wat voor argumenten heb ik daarvoor? Begrijp ik wat de 
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ander bedoelt?”. Wat je ontwikkelt is vooral de vaardigheid van 
luisteren, zowel naar anderen als naar jezelf. Filosoferen is een 
werkwoord. Je moet het doen om er beter in te worden.  

Filosofie is een hoeveelheid kennis over het filosoferen door anderen. 
Wat is er al eerder als antwoord op diverse vragen geformuleerd? Wat 
kunnen we daar nu nog mee? Welke deelgebieden zijn er? Wat zijn daar 
de belangrijkste onderwerpen? Hoewel de filosofische canon op dit 
moment onder druk staat, is het toch goed je eigen denken te spiegelen 
aan of te starten met dat van de “grote denkers”. 
De focus zal tijdens het gesprek liggen op het filosoferen. We onder-
zoeken ons eigen denken. Waar nodig kijken we naar de filosofische 
traditie. 
Wouter Belier (www.filosofiepraktijkleiden.nl)  
De activiteitengroep hoopt, door met deze denkgroep te starten, dat we 
leden aanspreken die anders niet deelnemen aan onze activiteiten. 
Ook hopen we, na deze inleidende middag, dat er leden zijn die meer willen. 
We hebben de mogelijkheid hierna 4 middagen te organiseren voor 
maximaal 10 personen per groep, die onder leiding van Wouter Belier verder 
discussiëren over filosofie. 
De inleidende middag is gratis, voor de daaropvolgende middagen  wordt er 
een bijdrage gevraagd. 
Wij hopen dat er veel belangstelling is en u kan zich vanaf nu aanmelden 
voor dinsdag 8 november 2022. 

 Denkgroep filosofie 
datum 08 november 2022 
Tijd 14.00 – 16.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Plaats Het Trefpunt 
Kosten gratis 
Aanmelden Ja, tot uiterlijk, 07 november 2022  bij Corri van Wetten via 

mail:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl  
mobiel: 06 52247717 of via WhatsApp. 
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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 




