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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 
 
Voorzitter:  
Dick Voerman, tel.: 06-4808 5888 
e-mail: voorzitter@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Secretaris, ledenadministrateur:   
Netty Havenaar, tel.: 06-1818 4053 
email:  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Penningmeester:  
Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
email: penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid belangenbehartiging en Adviesraad Sociaal  
Domein Teylingen 
Jan van Bakel, tel.: 06-25064586 
email: janvanbakel@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid algemeen Voorhout:   
Wim van Kampen, tel. 0252-214992 
Email: webmaster@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid algemeen Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid algemeen 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, 
Voor u ligt de eerste uitgave van het gezamenlijke 
jaarboekje van Seniorenvereniging Teylingen. U vindt 
hier een algemene beschrijving van de activiteiten. 
Uitgebreider informatie over de activiteiten vindt u in 
de nieuwsbrief van uw afdeling.  
Het afgelopen seizoen is door de Corona anders 
verlopen dat wij vooraf hadden kunnen voorspellen. 
Vanaf half maart hebben we alle activiteiten 
moeten stopleggen. Het is weer eens duidelijk geworden hoe 
belangrijk onze gezondheid en levensstijl is.  
Nu de coronamaatregelen iets versoepeld zijn starten we heel 
voorzichtig de activiteiten weer op. Met inachtneming van alle 
regels en in kleine groepen, de veiligheid staat voorop. We hebben 
nu maanden binnen gezeten, het is fijn dat er mogelijkheden komen 
om elkaar weer te ontmoeten. 
Dit jaar zal ons activiteitenprogramma er enigszins anders uitzien 
dan u gewend bent. Alle activiteiten zijn aangepast aan de RIVM-
richtlijnen. We vinden het belangrijk dat we uw veiligheid waar-
borgen in deze tijden en dat iedereen goed op afstand kan blijven 
van de ander. Daarom heeft het bestuur besloten dat de leden zich 
verplicht moeten aanmelden voor elke activiteit, omdat er nu een 
maximum aantal mensen toegelaten zal worden.  
De indeling van de ruimten en het gebruik van de materialen zal ook 
Coronaproof zijn. 
 
Ook geldt: Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoud-
heid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging.  
Wij hopen met dit aangepaste programma u veilige en gezellige 
activiteiten aan te bieden. 
 
Dick Voerman, voorzitter 
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Meedoen aan activiteiten: ook bij een laag inkomen! 
De gemeente geeft inwoners met een laag inkomen korting op sport- 
en cultuuractiviteiten. Dit gebeurt vanuit de sport- en  cultuurregeling. 
Denk bijvoorbeeld aan de activiteiten van onze vereniging als bloem-
schikken, bingo, leesclub, aquarelleren /tekenen, dagtochten, hobby-
club, iPad- en tabletlessen enz. Ook uw contributie van de vereniging 
wordt hierbij betrokken. 
  
Heeft u een laag inkomen en weinig of geen geld voor sport of 
culturele activiteiten? Dan is deze korting misschien iets voor u. Of u 
voor deze korting in aanmerking komt, is afhankelijk van de hoogte van 
uw maandelijks inkomen.  
 
Hoogte van de korting 
• De korting bedraagt maximaal € 150,-.  
Voor wie is de korting? 
De korting is voor inwoners van 18 jaar en ouder van Teylingen die aan 
sport of cultuur (willen) deelnemen bij een vereniging. Hij of zij verdient 
netto per maand niet meer dan de bedragen hieronder. 
  
Berekening op basis van het maximaal maandelijks netto inkomen 
(pensioengerechtigd) 
Alleenstaande:  € 1.418   (Echt)paar/gezin:                         :  € 1.931  
Aanmelden: kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is via het 
bestuur van de vereniging waar u zich wilt aanmelden. Zij regelen dan 
samen met u de aanvraag van de korting. De tweede mogelijkheid is 
dat u de korting aanvraagt via Welzijn Teylingen. Ook Welzijn Teylingen 
kan u helpen bij het aanvragen. 
 
Zie voor aanmeldformulier en richtlijnen Sport- en Cultuurkorting : 
website https://www.welzijnteylingen.nl/paginas/98/Sport-
%20en%20Cultuurregeling 
 
Meer informatie: over de aanvraag van de Sport- en Cultuurkorting 
kunt u contact opnemen met Welzijn Teylingen, tel.: 0252 - 231805. 
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SOCIAAL CULTURELE ACTIVITEITEN 2020-2021 
 

Binnen Seniorenvereniging Teylingen zijn vier 
activiteitencommissies werkzaam, nl. de over-
koepelende activiteitencommissie van Senioren-
vereniging Teylingen en de activiteitencommissies 
van de drie afdelingen elk afzonderlijk.  
Het bestuur vertegenwoordigt/organiseert de ver-
eniging en coördineert de belangenbehartiging 

waaronder de informatiemiddagen en ook de gezamenlijke activitei-
ten. De activiteitencommissies in de afdelingen organiseren de 
sociaal en culturele activiteiten middels het jaarlijks opstellen van  
een eigen activiteitenprogramma. 
 
Seniorenvereniging Teylingen start in september weer met in acht-
neming van de RIVM-richtlijnen de activiteiten.  
Het programma zal er dit jaar enigszins anders uitzien dan u gewend 
bent. Door de coronacrisis zijn wij genoodzaakt de aantallen perso-
nen bij bepaalde activiteiten te verminderen daar we dienen te 
voldoen aan de 1,5 meter afstand van elkaar. Dit was soms passen 
en meten in de ruimten die wij tot onze beschikking hebben. De 
frequentie van een paar activiteiten hebben we hierdoor moeten 
aanpassen of uitwijken naar een andere ruimte of locatie.  
 
Wij hopen met dit aangepaste programma u veilige en gezellige 
activiteiten aan te bieden. 
 
Mochten de maatregelen in de loop van het jaar verder versoepeld 
worden dan zullen wij de activiteiten hierop aanpassen. 
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BEWEGEN 
 
Bowlen 
Een Actieve sportmiddag!! 
Op 7 september 2020 starten we weer met 
de competitie bowlen in De Oude Tol Party-
centre. Er worden negen middagen ge-
organiseerd. 
Bowlen is een actieve sport voor iedereen, voor jong en oud. 
Doordat je bij iedere worp in beweging bent, werk je aan je 
conditie en houdt de spieren soepel. Omdat het een sport is 
waarbij inspanning samen gaat met ontspanning is deze sport ook 
uitstekend voor senioren. Er zijn lichte en zware bowlingballen. 
Behalve dat het bowlen goed is voor lichaam een geest, is het 
tevens heel gezellig. 
 
Dagdeel:   maandagmiddag, vanaf 14.30 uur 
Locatie:  De Oude Tol Partycentre, Sassenheim 
Kosten:  € 55,– (incl. 1 consumptie) 
Coördinator:  Netty Havenaar 
 
Fietsen met senioren  

Afdeling Warmond organiseert In 
de maanden april tot en met  
september regelmatig een fiets-
tocht. Afstanden 30 of 50 km. 
Zie de aankondiging in de nieuws-
brief. 
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Dagdeel:  dinsdag- en/of de donderdagochtend 
Vertrektijd:  10.15 uur (verzamelen om 10.00 uur achter de 

basisschool De Buitenplaats in Warmond (bij het 
ooievaarsnest)) 

Kosten: koffie of thee en/of veerpont voor eigen rekening 
Aanmelden:  niet nodig 
 
Jeu de Boules  
Bij sportpark Overbos wordt iedere week 
Petanque (jeu de boules) gespeeld.  
Wilt u met leeftijdgenoten een leuke ochtend 
doorbrengen, schroom dan niet en meldt u 
aan bij jeu de boules club Overbos of kom 
vrijblijvend langs en speel een spelletje mee. Boules zijn aanwezig.  
Dagdeel: woensdag- en vrijdagochtend, aanvang 10.00 uur  
Locatie:  sportpark Overbos te Warmond 
 
Wandelen 
In Sassenheim is een enthousiaste wandelclub “Stap Mee” actief. 

Om de 14 dagen, in de even weken, op woens-
dagmiddag vertrekt een groep enthousiaste 
wandelaars vanaf het Sassennest in park Rusthoff 
of een ander vertrekpunt in de buurt van 
Sassenheim voor een wandeling van 5 à 6 kilo-
meter in de omgeving. De ene keer naar de polder 
en de andere keer bijvoorbeeld in de woonwijken 

of bollenvelden. Na afloop van de wandeling drinken de deelnemers 
een kopje koffie of thee op eigen kosten.  
 

Dagdeel:  woensdagmiddag, aanvang 14.00 uur 
Start:  nog  niet bekend 
Kosten:  geen 
Coördinator:  Theo Witteman  
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COMPUTER 
 
iPad Café 2020-2021  
Hoe is het gesteld met uw digitale vaardigheid?  
Als geen ander weten we dat de bediening van een tablet in het 
begin best moeilijk is. Als iPad-coaches van de Seniorenvereniging 
Teylingen hebben we in de afgelopen jaren veel senioren geholpen 
bij het leren gebruiken van de iPad.  
 
Ook dit seizoen gaan we weer op diverse manieren hulp bieden. 
In de afgelopen jaren zijn 65-plussers steeds meer gebruik gaan 
maken van sociale netwerken “Online shoppen, bankieren of 
contact houden met familie en vrienden. Digitalisering is leuk en 
opent een wereld aan mogelijkheden”. Zo is bijvoorbeeld beeld-
bellen de afgelopen periode zeer belangrijk geworden om contact te 
hebben met familieleden, de huisarts of de zorg. Maar het is ook 
een manier om aan informatie over je buurt te komen.  
Diverse keren hebben we senioren teleur moeten stellen met het 
geven van hulp. We waren er alleen voor degene die in het bezit 
waren van een iPad van het merk Apple. We hebben beloofd dat we 
de leden met een ander merk tablet ook zouden gaan helpen. 
Daarom gaan we dit seizoen leden helpen die geen iPad van Apple 
hebben.  Het gaat dan om mensen met een tablet van b.v. Samsung,  
HTC Nexus, Sony, Huawei, Asus, Lenovo of ander merken met een 
Android besturingssysteem. Verwarrend maar er is een verschil in 
gebruik van een iPad van Apple en een tablet van andere merken  
vanwege het andere besturingssysteem. 
 
Om iedereen van dienst te kunnen zijn delen we de gebruikers in 
twee groepen: iPadgebruikers en tabletgebruikers. 
Wil je meer met je tablet of iPad doen kom dan naar onze lessen. 
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VOOR DE IPADGEBRUIKERS 
 
Ontdek je iPad (iOS) 
Ben je een beginner? Heb je sinds kort 
een iPad en nog geen ervaring? 
Gericht gaan we 4 middagen samen 
aan de gang. Deze middagen zijn 
gericht op het onder de knie krijgen van de  
basishandelingen bij het gebruik van de iPad. In uw eigen tempo en  
met heel veel hulp van de tabletcoaches. 
De 4 dinsdagmiddagen zijn van 14.30 – 16.00 uur  op:  
6 oktober – 13 oktober – 20 oktober – 27 oktober 2020.  
 
Haal meer uit je iPad  
Wil je meer halen uit het gebruik van de iPad dan ben je van harte 
welkom.  
We gaan in op: foto’s maken en bewerken, beeldbellen/Skype, 
sociale media, spelletjes en amusement, nieuws en tv. 
Dinsdagmiddagen van 14.30 – 16.00 uur. 
De data zijn: 2 februari – 2 maart – 6 april – 12 mei –1 juni 2021. 
Deelnemers: maximaal 6 per keer. 
 
VOOR DE TABLETGEBRUIKERS 
 
Ontdek je tablet (Android) 
Voor mensen die een tablet hebben en nog geen of weinig ervaring 
hebben gaan we gericht 4 opeenvolgende woensdagochtenden aan 
de gang.  Deze ochtenden zijn gericht op het onder de knie krijgen 
van de basishandelingen bij het gebruik van de tablet. In uw eigen 
tempo en met heel veel hulp van de tabletcoaches. 
De 4 opeenvolgende woensdagochtenden van 10.00 tot 11.30 uur  
zijn: 7 – 14 – 21 – 28 oktober 2020. 
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Haal meer uit je tablet  
Voor de tablet worden er dit seizoen lessen gegeven over foto’s 
maken/bewerken, beeldbellen/Skype, sociale media, spelletjes en 
amusement, nieuws en tv. 
Ook deze lessen zijn op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur 
op:  3 februari – 3 maart – 7 april – 13 mei – 2 juni 2021 
Maximaal aantal deelnemers 6 per keer. 
 
Neem je iPad of tablet mee en leer samen met de anderen meer 
over de bediening van het apparaat en app’s die erop staan of erop  
gezet kunnen worden.  
 
Voor de deelnemers aan de beginnerslessen met een iPad is er op 
dinsdagmiddag 8 december 2020 van 14.30-16.00 uur en voor de 
deelnemers aan de tablet op woensdagmorgen 11 november 2020 
van 10.00-11.30 uur de mogelijkheid om de problemen waar men 
tegenaan gelopen is voor te leggen.  
 
Aanmelden lessen 
Voor  :  Ontdek je iPad/je tablet is de deelname € 30,--,  
 koffie/thee gratis 
Voor :  Haal meer uit je iPad/je tablet is de deelname € 5,-- 

per keer, koffie/thee gratis.  
Locatie:  zaal 6 van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Deelnemers: maximaal 6 per keer. 
 
Allemaal digivaardig kom naar het Digitaal inloop café 
Om iedereen met een tablet en/of iPad in de gelegenheid te stellen  
vragen te stellen over het gebruik van hun apparaat en de app’s die 
erop staan is er: 
 
INLOOP café: dinsdagmiddag       10 november 2020     14.30 – 16.00
      woensdagmorgen  11 november 2020     10:00 – 11:30 
INLOOP café: dinsdagmiddag         5 januari 2021     14.30 – 16.00
      woensdagmorgen    6 januari 2021     10:00 – 11:30 
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Kosten: inloopcafé en  koffie/thee met koekje gratis. 
Plaats:  zaal 6 in ’t Onderdak,  Sassenheim 
Deelnemers: maximaal 6 per keer. 
 
Geef bij aanmelding duidelijk aan welk apparaat je hebt.  
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op p.33 of via 
email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. 
Na bevestiging van uw aanmelding kunt u het verschuldigde bedrag 
overmaken op onze bankrekening: NL06RABO0354591983 ten name 
van Seniorenvereniging Teylingen met vermelding iPad/Tablet. 
 
Leren werken met DIGID 
Bibliotheek Sassenheim organiseert in samenwer-
king met Seniorenvereniging Teylingen een cursus 
DiGiD. Voor veel mensen is het aanvragen en 
gebruiken van een DigiD niet iets wat vlekkeloos 
verloopt. Toch krijgen we er steeds vaker mee te 
maken. Hoe kun je informatie vinden bij de overheid? Maar ook, hoe 
kun je iets aan vragen, bijvoorbeeld een paspoort bij de gemeente, 
of zorgtoeslag bij de belastingdienst. Ook MijnOverheid en de 
Berichtenbox komen aan bod.  
De cursist leert in de cursus stap voor stap om steeds meer via 
internet zelf te regelen. De cursus bestaat uit 4 lessen van 2 uur. Bij 
deze cursus is het aan te raden je eigen laptop met Windows 10 mee 
te nemen (oplaadsnoer meenemen).  Er zijn wel enkele laptops in de 
bibliotheek aanwezig. 
We gaan ervan uit dat u beschikt over een DigiD en de bijbehorende  
inloggegevens. Is dat niet het geval (of weet u het niet zeker) wilt u 
dat duidelijk aangeven bij inschrijving? Wij nemen dan contact met u 
op om ruim voor de eerste cursusdag een DigiD aan te vragen.  
Houdt u er hierbij rekening mee dat het minstens een week duurt 
voordat u de gegevens in de bus hebt. 
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U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een van onze iPad 
coaches: 
Hans Wilson, tel.: 0252-348458, 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl,  
Dick Voerman, tel.: 06-4808 5888, 
mail: voorzitter@seniorenverenigingteylingen.nl  
en Bert van den Nouland, tel. 0252-864572, 
email  bvandennouwland@ziggo.nl. 
 
Tablet coach: 
Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
email: penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Voor wie: Voor iedereen die al een beetje ervaring heeft met 
computers en internet. 
Kleine groepjes 
In kleine groepjes (max. 10 personen). De deelnemers krijgen een 
syllabus met oefeningen, een kopje koffie/thee en, na afloop, een 
certificaat. 
 
Cursusdata: 17 september, 1, 8 en 15 oktober 2020 van 10.00-12.00 
uur. 
Kosten: €32 voor leden. 
 
Aanmelden: via het aanmeldingsformulier op p.33  of via de email: 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl met vermelding of u 
beschikt over een eigen laptop. 
Na bevestiging van uw aanmelding kunt u het verschuldigde bedrag 
overmaken op onze bankrekening: NL06RABO0354591983 ten name 
van Seniorenvereniging Teylingen met vermelding DiGiD naar 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl  
 
Wanneer er veel aanmeldingen komen wordt op een later tijdstip 
een nieuwe cursusronde georganiseerd. 
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CREATIEF 
 
Aquarelleren/Tekenen Sassenheim 
Ook dit seizoen wordt het tekenen/ 
aquarelleren gegeven onder leiding van de 
gediplomeerde docente.  U leert de eerste 
principes van tekenen voor verdere 
ontwikkeling en gebruik van technieken.  
Voor kennismaking met die technieken is materiaal (acryl, inkt, verf, 
papier, potloden, pastel) aanwezig. Deze cursus is zowel voor 
beginners als voor gevorderden. 
Materiaal voor de 1ste les is eventueel verkrijgbaar bij de docente. 
 
Dagdeel:  maandag van 9.30-11.30 uur 
Data : 5- en 19 okt., 9- en 23 nov., 7- en 21 dec. 2020  
  (6 lessen) 
Locatie:  zaal 10 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  per 6 lessen €40. (incl. koffie/thee met koekje) 
Docente:  mw. Annet van Gerven 
Deelnemers: minimaal 5, maximaal 11 
Bij voldoende deelnemers wordt een vervolgcursus georganiseerd 
van 4- en 18 jan., 1- en 15 febr., 1- en 15 mrt. 2021. 
 
Bloemschikken Sassenheim 

We gaan weer bloemschikken. Er wordt 
een zestal middagen onder leiding van 
Marleen Straathof georganiseerd. Drie 
middagen in het najaar/winter waarvan 
in de 2de middag een mooi kerststuk 
wordt gemaakt en drie bijeenkomsten in 
het voorjaar waar in de 3de middag een 
leuk paasstuk wordt gemaakt. Tijdens het 

bloemschikken leert men hoe je met een beetje creativiteit in 
materialen, vormen en kleuren een mooi bloemstuk kunt maken.  
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Dagdeel:  donderdag vanaf 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 
Data: 24 sept, 12 nov, en 17 dec. 2020 
 25 febr., 1 apr. en 13 mei 2021 
Locatie:   Theaterzaal van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten: € 65,– (koffie/thee met koekje gratis) 
Deelnemers maximaal 25 
Coördinator:  Netty Havenaar 
 
Bloemschikken Voorhout  
Twee keer per jaar gaan we met een groep liefhebbers bloem-
schikken. Onder deskundige leiding van Natasja worden mooie 
bloemstukken gemaakt waaronder een kerst- en een paasstuk. 
Natasja laat zien hoe je met een beetje creativiteit in materialen, 
vormen en kleuren een mooi bloemstuk kunt maken.  
Wanneer:     Zie de nieuwsbrief 
Locatie:  Natasja’s Bloemsierkunst, 

Jac. van Beierenweg 134b  
Kosten:  €20,00 per middag 
Deelnemers maximaal 20 
Coördinator:  Trees van den Berg 
 
Kerststukje maken Warmond  (Zonnebloem 10 december) 
Datum: 8 december 2020 van 14.00- 16.00 uur 
Locatie:  creativiteitsruimte Warmond 
Kosten:  Nog niet bekend  
Deelnemers maximaal 20 
 
Paasstukje maken Warmond 
Datum: 23 maart 2021 van 14.00- 16.00 uur 
Locatie:  creativiteitsruimte Warmond 
Kosten:  Nog niet bekend  
Deelnemers maximaal 20 
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Teken- en schilderclub Voorhout 
In verband met het corona virus is de 
teken- en schilderclub dit jaar voortijdig 
gestopt. We hopen aan het begin van 
het nieuwe seizoen weer te kunnen 
beginnen. 
We zijn een gezellige club waar we 
onder begeleiding onze talenten kunnen 

ontplooien of verbeteren. De lessen zijn steeds op de dinsdag-
morgen.  

. 
Startdatum:     15 september van 9.30-11.30 uur (tot de kerst 7  
 keer, januari tot de zomervakantie 10 keer) 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  €7,50 per keer (koffie/thee) 
Coördinator:   Kees van den Berg (tel: 0252-214570) 
 
Hobbygroep Sassenheim 
Op 7 september 2020 start de hobbyclub weer voor leden die 
interesse hebben om in een gezellige sfeer bezig 
te zijn met breien, haken, naaien, kaarten maken 
of iets anders starten.  
De hobbyclub vindt plaats op elke 1ste en 3de 
maandag van de maand. Deelnemers kunnen 
ook gewoon hun eigen handwerk meenemen en 
aanhaken bij deze gezellige groep.  
Start:  maandag van 14.00-16.00 uur 
Locatie:  zaal 6 van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  €20,– (koffie/thee met koekje gratis) 
Deelnemers  maximaal 10 
Coördinator:  Anneke van der Zwart 
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CULTUUR 
 
Film- of lezingmiddag Sassenheim 
Elke maand wordt een film getoond, een lezing 
of presentatie georganiseerd. 
Start: 14 september 2020, aanvang  
 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 
Locatie:  Theaterzaal van ’t Onderdak,  
 Sassenheim 
Kosten:  een kopje koffie/thee bij binnenkomst is gratis,  
 consumptie is voor eigen rekening 
Deelnemers maximaal 32 
 

Iedere senior in de gemeente Teylingen is van harte welkom. 
 

Filmmiddag Warmond 
Datum:  9 februari 2021 van 14.00- 16.00 uur 
Locatie: Malgre Tout zaal in ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  geen kosten 
Deelnemers: maximaal aantal 35 
 
Leesclub Sassenheim 
De leesclub bestaat al enige jaren! Het is een kleine groep. Ze lezen 

iedere maand thuis een boek en komen dan bij 
elkaar om het onder  
leiding van Janneko Peen te bespreken.  
Leest u graag en vindt u het interessant te horen 
wat anderen over uw boek te vertellen hebben?  
Na aanmelding zal er contact met u worden 
opgenomen om in overleg zaken verder met u af 

te spreken.  
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Start:  dinsdag 29 september 2020, aanvang 14.30 uur 
Locatie:  zaal 6 van ’t Onderdak, Sassenheim 
Kosten : €20,--, koffie/thee gratis 
Deelnemers maximaal  aantal 10 
Docente:  Janneko Peen 
 
Visuele wandeling door Warmond 
Een aantal jaren geleden gaf Clara Leenstra, toendertijd actief bij de 
Warmondse VVV een aantal keren per jaar rondleidingen langs 
Warmondse historische gebouwen, plaatsen en monumenten. Naar 
aanleiding van de rondleidingen heeft zij toen een visuele wandeling 
via diabeelden gemonteerd. 
Data: 9 maart 2021 van 14.00-16.00 uur 
Locatie:  Malgre Tout zaal in ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  geen kosten 
Deelnemers: maximaal aantal 35 
 
Warmelda Warmond 
Datum: 11 mei 2021 van 14.00- 16.00 uur  
Locatie:  Malgre Tout zaal in ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  geen kosten 
Deelnemers: maximaal aantal 35 
 
Wijnproeverij Warmond 
Datum: 13 oktober 2020 van 14.00- 16.00 uur 
Locatie:  Malgre Tout zaal in ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten:  Nog niet bekend 
Deelnemers: maximaal aantal 30 
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DINERS 
 
Diner Sassenheim  
Elk jaar wordt een voor- en najaars-
diner georganiseerd in de Tuinkamer 
van “De Oude Tol Partycentre”.  
Het najaarsdiner vindt plaats op  
7 oktober 2020 en het voorjaars-
diner op 21 april 2021.  
 

Locatie:  De Oude Tol Partycentre, Sassenheim 
Aanvang:  15.30 uur (zaal open 15.00 uur) 
Kosten:  € 18,– voor leden  
Deelnemers: maximaal aantal 50 
 
Stampottenmaaltijd Voorhout 
Een keer per jaar organiseert de activiteitencommissie in Voorhout 
een stamppotmaaltijd. Deze maaltijd wordt verzorgd door Van 

Kesteren groente en fruit. Meestal is 
deze gezamenlijke maaltijd na afloop 
van een bingomiddag in maart.  
Let op de aankondiging in de 
nieuwsbrief. 
 

 
Aanvang:  14.00 uur, zaal open 13.30 uur 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:          €7,50 
Deelnemers:  maximaal aantal 50 
Coördinatoren: Jan Bol en Trees van den Berg 
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Diner Warmond  
Elk jaar organiseert de activiteitencommissie van Warmond een 
diner in restaurant het “Wapen van Warmond”. In verband met de 
coronacrisis zal twee keer een diner georganiseerd worden. 
 

Aanvang:  18.00 uur (zaal open 17.30 uur) 
Locatie:  het Wapen van Warmond, Dorpsstraat 90,  

 2361 BK Warmond 
Kosten:  Nog niet bekend. 
Deelnemers: maximaal aantal 40 
Coördinatie:   Activiteitengroep en Het Wapen van Warmond 
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INFORMATIEMIDDAGEN 
 
Ieder jaar vindt in het kader van de belangenbehartiging bij elke 
afdeling afzonderlijk en/of gezamenlijke een aantal informatie-
middagen plaats waaraan alle senioren in de gemeente Teylingen 
kunnen deelnemen. De onderwerpen hebben betrekking op de 
kerntaken van onze vereniging en wel: wonen, welzijn en zorg, 
veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. 
De datums worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief en in de 
plaatselijke weekbladen  
Voor het komend seizoen staan de volgende onderwerpen gepland:  
• Dementie  
• Hoe willen senioren behandelend worden bij een ernstige ziekte. 
• Positieve gezondheid 
• Rabo telebankieren en/of beeldbellen 

 
Nieuwsbrief 
Alle leden ontvangen 10 maal per jaar het 
ledenblad KBO-PCOB en de Nieuwsbrief 
van de afdeling waarin u de maandelijkse 
activiteiten en interessante en actuele 
onderwerpen.  
Contactpersoon voor Sassenheim is Jos Jonkman, tel. 0252-
216168, voor Voorhout Jan Bol, tel. 0252-214972 en voor 
Warmond Corri van Wetten, tel. 06-52247717. 
De verschijningsdatums van het ledenblad KBO-PCOB en de 
Nieuwsbrief in seizoen 2020/2021 zijn: 23 sept. (nr.10), 28 okt. 
(nr.11) en 25  nov. 2020 (nrs.12/1), 27 jan. (nr.2), 24 febr. (nr.3), 
24 mrt (nr.4), 21 april (nr.5), 26 mei (nr.6), 30 juni (nrs.7/8) en 25 
aug. 2021 (nr.9). 
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KAARTSPELEN 
 
Klaverjassen/Bridgen in Sassenheim 
Ook zin om te bridgen of klaverjassen?  

Ook het klaverjassen en bridgen hebben 
we moeten aanpassen aan de RIVM-
richtlijnen. Om de week zal dit gaan 
plaatsvinden. We starten op donderdag 
3 september met bridgen, de week daar-
op wordt geklaverjast.  

Er wordt niet gekaart gedurende de maanden juni, juli en augustus 
en wanneer de donderdag op een feestdag valt.  
Dagdeel: donderdag van 13.30 uur tot ±17.00 uur 
Locatie:   zaal 5/6 van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Kosten:  inleg bridgen €1,–, inleg klaverjassen €2,– 
Deelnemers: maximaal aantal 24 
Coördinatie: voor klaverjassen Jos Jonkman, tel. 0252-216168  
 en voor bridgen neem contact op met Ank  
 Ruijgrok, tel. 0252-214105/06-33912492 

 
Klaverjassen in Voorhout 
Het hele jaar door, dus ook in de zomermaanden wordt er 
geklaverjast, tenzij andere activiteiten zijn aangegeven in de 
nieuwsbrief. 
Dagdeel:  dinsdag van 14.00 uur tot ±17.00 uur. Zaal open 

om 13.30 uur. Als u wilt mee kaarten dient u 10 
minuten voor aanvang aanwezig te zijn. 

Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  per middag €2,00. Consumpties à €1,00  
Deelnemers: maximaal aantal 32 
Coördinatie:  Jan Bol, Cees Floor, Evert Hegnauer 
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Klaverjassen Warmond 
Van september t/m april wordt op alle donderdagmiddagen ge-
klaverjast. 
Dagdeel: donderdag van 13.30 uur tot 16.30 uur 
Locatie:  Malgre Tout zaal van ’t  Trefpunt, Warmond 
Kosten:  Inleg: € 4,00 inclusief 2 x koffie/thee met koekje 
Deelnemers: maximaal aantal 28 
Coördinatie: Chris Zwetsloot 
 
Regionaal klaverjassen  
Dit jaar wordt het regionaal klaverjassen (voorheen Vierkamp) 
geheel georganiseerd door de seniorenafdelingen van De Zilk en 
Noordwijkerhout. Onderstaand een overzicht van de data voor het 
komende seizoen. 
25 september 2020 in Noordwijkerhout 
Locatie: Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
Coördinator Cock Edelaar, tel. 0252-374295 
 
20 november 2020 in De Zilk 
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 
Coördinator Sonja Verloop, tel. 06-18716025 
 
22 januari 2021 in Noordwijkerhout 
Locatie: Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
Coördinator Cock Edelaar, tel. 0252-374295 
 
26 maart 2021 in De Zilk 
Locatie: De Duinpan, Sportlaan 34 
Coördinator Sonja Verloop, tel.06-18716025 
 
21 mei 2021: afsluiting in Noordwijkerhout. 
Locatie: Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
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Deelnemers uit Sassenheim, Voorhout en Warmond die mee 
willen klaverjassen kunnen zich opgeven bij de aangegeven 
coördinator. 
Als u zich hebt opgegeven en blijkt dat u op één van deze dagen 
niet kunt dan dient zich uiterlijk 1 week voor de vermelde datum 
bij Sonja Verloop af te melden.  
 
Er wordt niet gekaart voor een wisselbeker, maar per dag zijn er 
een aantal prijzen beschikbaar.  
Aan het eind van het seizoen is er een wisselbeker beschikbaar 
voor degene met het hoogste aantal punten. 
 
Aanvang :  9.45 uur 
Kosten:  €15 per bijeenkomst (incl. lunch, 2 x koffie en 2 x  
 consumpties) 
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SPEL- EN ONTSPANNING 
 
Biljarten 
Bij de Biljartvereniging Onderdak te Sassenheim 
kunnen leden van onze vereniging biljarten. Er 
kunnen meerdere spelers aanwezig zijn, zowel de 
eigen leden van de biljartvereniging als mensen 
van buitenaf. Een ieder heeft recht op een 
partijtje biljarten. Er is altijd een persoon van de biljartvereniging 
aanwezig en die bepaalt de regels.  
Dagdeel:  donderdagmorgen van 09.00-11.30 uur 
Locatie:  zaal 18 van’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 
Kosten:  € 1,-- per keer. Koffie/consumpties € 1, - 
Coördinator :  Martien Döfferhoff, tel.0252-214859 
 
Bingo Sassenheim 
Door omstandigheden zijn we dit seizoen 
genoodzaakt de bingo terug te brengen tot 2 
keer namelijk een kerstbingo met loterij en de 
laatste bingo van het seizoen eveneens met 
loterij. 
Dagdeel: De 1ste bingo, kerstbingo, op  
 woensdag 16 december 2020  
 en de 2de bingo op woensdag 19 mei 2021 
Aanvang :  14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 
Locatie:  De Oude Tol Partycentre 
Kosten:  €17,50. Daarbij is inbegrepen koffie/ thee, 1 con- 
 sumptie en 2 warme snacks, voor 3 ronde bingo- 
 kaarten en 10 loten 
Deelnemers: maximaal aantal 50 
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Bingo Warmond 
Datum:  dinsdag 10 november 2020 van 14.00-16.00 uur 
Locatie:  Malgre Tout zaal van ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten : Nog niet bekend 
Deelnemers: maximaal aantal 35 
 
Bingo Voorhout 
Elk jaar wordt er in Voorhout zo’n 3 tot 4 keer bingo gespeeld. De 
bingoplankjes kosten €1,00 per ronde en er zijn leuke prijzen te 
winnen. In de nieuwsbrieven wordt bekend gemaakt wanneer er 
bingo gespeeld wordt. Op die middagen is er geen klaverjassen en 
sjoelen. Er is altijd veel belangstelling voor en het is erg gezellig. 
Aanvang:            14.00 uur zaal open 13.30 uur 
Locatie:               De Verdieping 
Deelnemers: maximaal aantal 50 
Coördinatie:       Trees van den Berg, Jan Bol en Cees Floor 
 
Quizmiddag Warmond 
Datum: zie de nieuwsbrief 
Locatie Malgre Tout zaal van ’t Trefpunt,  
 Warmond, van 14.00-16.00 uur 
Kosten: geen kosten 
Deelnemers: maximaal aantal 35 
   
Sjoelen in Voorhout 
Het hele jaar door, dus ook in de zomermaanden wordt op de 
dinsdagmiddagen gesjoeld, tenzij andere activiteiten zijn 
aangegeven in de nieuwsbrief. 
Dagdeel:  dinsdag van 14.00 uur tot ±16.00 uur 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  per middag €1,50 (consumpties à €1,00 voor  
 eigen rekening  
Deelnemers: maximaal aantal 18 
Coördinatie:  Lies Jilderda  
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Spelletjesmiddag Voorhout 
Op dinsdag 20 oktober 2020 organiseren we een spelletjesmiddag. 
De afgelopen jaren werd deze middag verzorgd door M-25, een 
jongerengroep van de Bartholomeuskerk. Helaas bestaat deze groep  
niet meer, dus hebben we besloten zelf een spellenmiddag te 
organiseren waarbij we allemaal weer ons brein kunnen trainen. 
Dagdeel:  dinsdag van 14.00 tot ±16.00 uur  
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  per middag €1,50 (consumpties à €1,00 voor  
 eigen rekening) 
Deelnemers: maximaal aantal 50 
Coördinatie:  leden van de activiteitencommissie 
 
SooS Warmond 
Elke 1e  dinsdag van de maand wordt een soosmiddag gehouden. 
Men kan gezellig bezig zijn met sjoelen, rummikub, handwerken en 
mandala kleuren. De eerste middag is op 1 september 2020. 
Dagdeel: dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 
Locatie: Clara Sikkingzaal van het Trefpunt 
Kosten: € 2,50 inclusief koffie/thee met koekje 
Deelnemers: maximaal aantal 16 
 
Spelletjesmiddag Warmond  
Twee keer per jaar organiseert afd. 
Warmond in samenwerking met de 
Zonnebloem een spelletjesmiddag. 
Data: wordt aangekondigd in de nieuwsbrief 
Tijd: 14.00 -16.00 uur 
Locatie: Trefpunt of Grand Café  ‘de Oude School’,  
 Warmond 
Kosten: €5,00 w.o. koffie/thee en koekje + drankje  
 en hapje 
Deelnemers: maximaal aantal nog niet bekend. 
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VIERINGEN / OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Opening- en Sluiting Seizoen 
Alle drie de afdelingen organiseren voor haar eigen leden een 
gezellige middag bij de opening en sluiting van het seizoen met een 
activiteit. 
 
Sassenheim 
Data: opening seizoen woensdag 9 september 2020 en  
 sluiting seizoen op woensdag 26 mei 2021  
Aanvang:  14.30 uur (zaal open 14.00 uur). 
Locatie:  Tuinzaal van De Oude Tol Partycentre, Sassenheim 
Kosten:  €5,-- voor leden  
Deelnemers: maximaal aantal 40 
 
Voorhout 
Data: opening seizoen dinsdag 1 september 2020 en 
 sluiting seizoen op dinsdag 1 juni 2021 
Aanvang:  14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Kosten:  €7,50 en bingoronde €1,00 
Deelnemers: maximaal aantal 50 
 
Warmond 
Data:  opening seizoen dinsdag 8 september 2020 en  
 sluiting seizoen op dinsdag  15 juni 2021 
Aanvang: van 14.00-16.00 uur 
Locatie:  Malgre Tout zaal van ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten : geen kosten 
Deelnemers: maximaal aantal 35 
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Kerstviering Sassenheim 
Op dinsdagmiddag 20 december 2020 organiseren we de jaarlijkse 
kerstviering met een optreden en aansluitend een kerstlunch. 
Aanvang: 14.30 (zaal open 14.00 uur) 
Locatie:  Tuinzaal van De Oude Tol Partycentre.  
Kosten: Zie de nieuwsbrief  
Deelnemers: maximaal aantal 40 
Coördinator:  Netty Havenaar, Dick Voerman  
 
Kerstviering Voorhout 
Op dinsdagmiddag 15 december 2020 organiseert 
de activiteitencommissie de jaarlijkse kerstviering 
in De Verdieping met een kerstlunch.  
Tijd:                 Zie bekendmaking in de nieuwsbrief 
Locatie:           De Verdieping 
Kosten:           Zie de nieuwsbrief 
 
Kerstviering Warmond (2 shifts) 
Dagdeel: woensdag 16 december 2020 en 
 donderdag 17 december 2020 
Tijd:   van 14.00-16.00 uur  
Locatie:  Malgre Tout zaal van ’t Trefpunt, Warmond 
Kosten: … Zie bekendmaking in de nieuwsbrief 
Deelnemers: maximaal aantal 35 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst Sassenheim 
Dagdeel: dinsdag 5 januari 2021  
Aanvang:   14.30 uur (zaal open 14.00 uur). 
Locatie:  Tuinzaal van De Oude Tol Partycentre, Sassenheim 
Kosten: … €5,00 
Deelnemers: maximaal aantal  
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Nieuwjaarsbijeenkomst Voorhout  
Datum: dinsdag 5 januari 2021  
Aanvang:   14.30 uur (zaal open 14.00 uur). 
Locatie:   De Verdieping, Voorhout 
Deelnemers: maximaal aantal  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst Warmond (in 2 shifts) 
Datum: dinsdag 12 januari 2021 
Locatie:  Malgre Tout zaal van ’t Trefpunt, Warmond 
Tijden :  van 13.30–14.30 uur en  15.00-16.00 uur 
Kosten: geen kosten 
Deelnemers: maximaal aantal 30 per shift 
 
Seniorenmiddag Oranjevereniging Voorhout 
Gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje 
Datum: dinsdag 12 januari 2021 
Locatie:  De Verdieping, Voorhout 
Deelnemers: maximaal aantal 50 
Kosten: geen kosten 
 
Dag van de Ouderen 
Elk jaar organiseert Seniorenvereniging Teylingen ter gelegenheid 
van de Dag van de Ouderen rond 1 oktober een gezellige middag 
waarop de senioren uit de gemeente Teylingen welkom zijn. In 
verband met de coronacrisis is besloten dit jaar de organisatie van 
de Dag van Ouderen te annuleren omdat er niet voldaan kan 
worden aan de vereiste RIVM-maatregelen. Toch willen we deze dag 
niet zo maar voorbij laten gaan?? 
 
Zomeractiviteiten 
In de maanden juli en augustus worden speciale 
activiteiten als wandelen met een thema, fietsen, 
dagtocht, barbecue, vaartochten enz. georganiseerd 
door Seniorenvereniging Teylingen.  
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Zie hiervoor het boekje zomeractiviteiten welke wordt verspreid in 
de maand mei. 
 
Seniorenmiddag bij Carnavalsvereniging De Saksen 
De Saksen halen alles uit de kast om de senioren een onvergete-
lijke middag te bezorgen (onder voorbehoud). 

Elk jaar is het weer anders, maar de polonaise en 
spectaculaire optredens van de dansmariekes 
staan zeker op het programma. Natuurlijk wordt er 
koffie met wat lekkers geschonken of een borreltje 
met een hapje en aan het eind de loterij. De 

middag wordt muzikaal ondersteunt met een gezellig optreden. 
Wanneer:  dinsdag 16 februari 2021 aanvang 14.00 uur 
Waar:  Residentie ’t Onderdak, Sassenheim 
Voor wie:  senioren uit Sassenheim 
Kosten:  gratis entree 
 
Eucharistievieringen Sassenheim 
Elke 1ste dinsdag van de maand is er om 9.00 uur een Eucha-
ristieviering in de Sint Pancratius Kerk. Na afloop van de viering is er 
koffie in de pastorie. Onderstaand data zijn onder voorbehoud. Er 
zal geen viering zijn als er op dinsdag een bruiloft of uitvaart is. 
Data:  1 sept, 6 okt., 3 nov. en 1 dec. 2020 en   
 5 jan., 2 febr., 2 mrt, 6  apr. en 1 juni 2021 
 
Samenwerking met andere verenigingen 
In september met de najaarsfeesten en in januari in verband met 
het nieuwe jaar organiseert de Oranjevereniging in Voorhout een 
leuke middag voor de senioren van Voorhout. Deze middagen 
komen dan in de plaats van onze reguliere middagen. 
In november is er in samenwerking met carnavalsvereniging de 
Bokken een grote bingo met veel prijzen en komen de prins en 
prinses op bezoek. Tijdens de carnavalsweek organiseren we samen 
met de Bokken een klaverjasmiddag.  
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VAKANTIES / DAGTOCHTEN 
 
Dagtochten 

Door Seniorenvereniging Teylingen 
en de drie afdelingen afzonderlijk 
worden elk jaar dagtochten georga-
niseerd.   
In de afgelopen jaren werd van het 
reisaanbod door vele leden gebruik 
gemaakt.  
 

 
Dagtocht Teylingen 
Elk jaar organiseert Seniorenvereniging Teylingen op 2de kerstdag 
een gezamenlijke dagtocht voor de drie afdelingen met een 
sfeervol kerstdiner. 
Zie de aankondiging in een van de nieuwsbrieven. 
Coördinatoren: Netty Havenaar en Dick Voerman 
 
Dagtocht Sassenheim  
De commissie dagtochten organiseert jaarlijks een tweetal 
gezellige dagtochten: in de herfst en in de lente.  
Zie de aankondiging in een van de nieuwsbrieven. 
Coördinatie: commissie dagtochten  
 
Dagtocht Voorhout  
Elk jaar in juni organiseert de activiteitencommissie een geheel ver-
zorgde busreis inclusief lunch en diner voor haar leden. 
 
Dagtocht Warmond  
De  activiteitencommissie van afd. Warmond organiseert elk jaar als  
afsluiting van het seizoen een gezellige dagtocht (evt in 2 groepen) 
Datumvoorstel:  15 juni 2021 
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Vakanties 
Elk jaar organiseert Seniorenvereniging 
Teylingen een gezamenlijke vakantieweek 
voor de senioren uit alle drie de afdelingen. 
Afdeling Voorhout organiseert een vakantie-
week voor haar eigen leden. 
Hoe de organisatie dit jaar wordt ingevuld is door de huidige 
omstandigheden nog niet geheel duidelijk. 
 
Vakantieweek Seniorenvereniging Teylingen 
Seniorenvereniging Teylingen is er in geslaagd de gezamenlijke 
vakantieweek voor de drie afdelingen wederom te boeken in hotel 
Gaasterland en wel  31 mei tot en met 7 juni 2021.  
Nadere informatie zie een van onze nieuwsbrieven. 
Coördinatoren: Netty Havenaar en Dick Voerman 
 
De vakantieweek Voorhout  
Afdeling Voorhout organiseert elk jaar voor haar leden een 
vakantieweek. Al vroeg in het voorjaar bezoeken een aantal leden 
van de activiteitencommissie de gekozen locatie om met het 
hotelmanagement de wensen voor onze vakantiegangers te 
bespreken.  De vakantieweek is bijna altijd eind augustus of begin 
september en wordt ruim van te voren bekendgemaakt. De reis 
staat onder ervaren leiding van Trees van den Berg en Jan Bol. 
Coördinatoren: Trees van der Berg, Jan Bol 
 
Kerstreis Seniorenvereniging Teylingen 
Elk jaar wordt een meerdaagse gezamenlijke dagtocht in de kerst-
periode  voor de drie afdelingen  georganiseerd door Senioren-
vereniging Teylingen.  
Nadere informatie volgt in een van onze nieuwsbrieven. 
Coördinatoren: Netty Havenaar en Dick Voerman 
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AANMELDINGSFORMULIER COMPUTERBIJEENKOMSTEN  
 
Naam: …………………………………………………………………………………………… 
Adres + woonplaats…………………………………………………………………….… 
Telefoon ……………………………… email …………………….………………………. 
 
О Ipad Café: Ontdek je tablet In ‘t Onderdak € 30,-- 

О Ipad Café: ontdek je iPad In ‘t Onderdak € 30,-- 

О iPad 4-2-2020: foto’s maken en 
bewerken 

In ‘t Onderdak € 5,-- 

О iPad 3-3-2020: beeldbellen/Skype In ‘t Onderdak € 5,-- 

О iPad 14-4-2020: sociale media In ‘t Onderdak € 5,-- 

О iPad 12-5-2020: spelletjes en 
amusement 

In ‘t Onderdak € 5,-- 

О iPad 9-6-2020: nieuws en t.v. In ‘t Onderdak € 5,-- 

О Tablet 5-2-2020: foto’s maken en 
bewerken 

In ’t Onderdak € 5,-- 

О Tablet 4-3-2020: beeldbellen/Skype In ’t Onderdak € 5,-- 

О Tablet 8-4-2020: sociaal media  In ’t Onderdak € 5,-- 

О Tablet 13-5-2020: spelletjes en 
amusement 

In ’t Onderdak € 5,-- 

О Tablet 10-6-2020:nieuws en tv In ’t Onderdak € 5,-- 

О DiGiD Bibliotheek 
Sassenheim 

€ 32,-- 

 
Gelieve dit formulier volledig in te vullen en te zenden of te mailen 
naar of te bezorgen op het adres :  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 
Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim  
Email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
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KORTINGEN  
Op vertoon van uw ledenpas van Seniorenvereniging Teylingen  kunt u 
korting krijgen bij: 
• Zorg en Zekerheid 2% basisverzekering en 7% op aanvullende ver-

zekeringen bij Zorg en Zekerheid plus enkele extra’s. 
• het Zilveren Kruis Achmea 3% korting op het basispakket en 10% op 

aanvullende pakketten plus enkele extra’s. 
• de Service Apotheek Sassenheim een kassakorting van 10% (dit geldt 

niet in geval van een actiekorting). 
• FraNas Schoonheid- en Pedicuresalon, Voorhavenkwartier 27, 

Sassenheim, tel.0252 861 614 
10% korting op de standaard pedicure en gezichtsbehandelingen. 

• Hedera, Madame Curiestraat 22f, 2171 TW Sassenheim,  
tel. 0252 432 300: 2% korting op alle Apple-produkten 

• Groentespeciaalzaak Van Kesteren Groente en Fruit:  
Koop uw groente en fruit bij Van Kesteren en lever de kassabonnen 
in bij een van de leden van de activiteitencommissie. Bij inlevering 
van de bonnen door ons bij van Kesteren steunen zij afd. Voorhout. 

• Kroon Parket in Hillegom (Venniperhof 2/2A en in Sassenheim,  
Teylingerlaan 6-8) : 10% korting. 

• TotalCareStore, Hoofdstraat 205, Sassenheim, tel. 0252-754666, een 
kassakorting van 10% (geldt niet in geval van een actiekorting). 

• KBO-PCOB-voordeel 
Op de website van KBO-PCOB Voordeel kunnen leden eenvoudig, 
voordelig en veilig producten en diensten met ledenvoordeel 
bestellen. Zie website KBO-PCOB-voordeel https://www.kbo-pcob-
voordeel.nl/  

• Rijbewijskeuring 
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan moet u 
medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt 
aanvragen. Deze keuring is verplicht. Op onze website leest u hoe de 
keuring werkt 
https://seniorenverenigingteylingen.nl/ledenservice/rijbewijskeuring/ ) 
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS: 
Alarmnummer bij spoed (politie, brandweer, ambulance) 112 
         Geen spoed, wel politie 0900-8844 
Alcohol infolijn                                       0900-5002021 
Automaatje (via Welzijn Teylingen) 0252 231 805 
Bernardus, Sassenheim (Marente) 0252-345100 
Buurtzorg Sassenheim  06-12153411 
Fraudehelpdesk    088-7867372 
Gemeente Teylingen                              140252 
ISD Bollenstreek 0800-9567000 
Marente 071-7527000 
Meldpunt ouderenmishandeling 088-3744744 
Regiotaxi Holland Rijnland 0900-2022368 
Regiotaxi Holland Rijnland Klantenservice (voor vragen, 0900-2022369 
      klachten, etc.) 
SassemBourg – Sassenheim (Activite) 0252-210547 
Sociaal Teams Sassenheim, Voorhout en Warmond 140252 
Welzijn Teylingen 0252-231805 
Sassenheim 
-  Gezondheidscentrum Rusthofflaan  0252-213344 
-  Huisartsenpost Duin & Bollenstreek 0252-240112 
-  Huisartsenpraktijk Moerman 0252-211119 
-  Huisartsenpraktijk Roovers 0252-213344 
-  Huisartsenpraktijk Sassembourg 0252-211253 
-  Huisartsenpraktijk A.F.Warnaars-Gesink/ B J H Warnaars 0252-212479 
Voorhout 
-  Huisartsenpraktijk  Hooghkamer in Voorhout 0252-222446 
-  Huisartsenpraktijk Oosthout 0252-230697 
-  Mts. Praktijk Hoogh Teylingen 0252-221031 
-  Huisartsenpraktijk De Zeven Linden 0252-211393 
-  Huisartsenpraktijk Hooghkamer/Hoornweg 0252-222446 
-  Huisartsenpraktijk van der Kaaden  0252-240212 
-  Huisartsenpraktijk Schinkelshoek 0172-587103 
Warmond  
-  Huisartsenpraktijk 071-3010030 
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CONTACT & INFO 
 
 
Lidmaatschap 
Het contributie  van Seniorenvereni-
ging Teylingen, afd.  Sassenheim 
bedraagt €25 per persoon per jaar bij 
automatische afschrijving. Bij niet 
automatische afschrijving plus €1,50 
administratiekosten.  
 
Gegevens wijzigen 
Het is belangrijk dat wij beschikken 
over uw juiste persoons- en adres-
gegevens en emailadres voor juiste  
bezorging  van onze informatie (het 
ledenblad KBO-PCOB, Nieuwsbrief, 
attenties, enz.). Geef daarom 
adreswijzigingen berichten van 
overlijden, beëindiging of wijziging van 
lidmaatschap tijdig door aan de 
ledenadministratie, tel. 06 1818 4053 
of per email:  
secretariaat@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
 
Opzegging 
Opzegging van het lidmaatschap dient 
schriftelijk plaats te vinden vóór 
1 december. De opzegging gaat dan in 
het nieuwe kalenderjaar in. Bij 
opzegging komt de korting op de 
zorgverzekering van Zorg & Zekerheid 
of het Zilveren Kruis te vervallen. 

 
Colofon 
De nieuwsbrief is een uitgave van  
Seniorenvereniging Teylingen, afd. 
Sassenheim. Deze wordt 10 keer 
per jaar bij de leden bezorgd. 
 
Redactie 
Netty Havenaar 
Dick Voerman 
 
Druk 
Drukkerij Duineveld 
 
Oplage 
2100 stuks 
 
Redactieadres 
Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr 
tussen 11.00 en 13.00 uur) 
 
Privacystatement 
De manier waarop 
Seniorenvereniging Teylingen 
omgaat met privacy- en persoons-
gegevens is beschreven in de 
privacystatement  (zie website 
https: //seniorenvereniging-
teylingen.nl/Bestuur/avg-privacy/ 
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AANTEKENINGEN 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
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Ouderen (O)- en/of Belastingadviseurs (B) 
 
Bert  van den     Nouwland  O+B email  bvandennouwland@ziggo.nl 

tel. 0252-864572 
coördinator     belastinginvullers 

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

Henk Brouwer O+B henkbrouwer_53@hotmail.com 
tel. 0252-231087 

Huub  Cloosterman O+B email: h.cloosterman@planet.nl 
tel. 0252-221272 

Hans van Dam B email: hansentheavd@casema.nl 
tel. 0252-212313 

Els  de Haas O email: emdehaas@ziggo.nl 
tel. 071-3011618 

Evert Hegnauer B email:  penningmeester@senioren 
verenigingteylingen.nl 
tel.: 06-4284 8205 

Otto Knottnerus  email: ottoknottnerus@cs.com 
tel. 071-3010635 

Henny   Langenberg O ghlangenberg@ziggo.nl 
coördinator     ouderenadviseurs 
tel. 071-3010895 

Dick Voerman     O dickvoerman@icloud.com 
tel.: 06-4808 5888 

Joke Vos  O joke.d.vos@ziggo.nl 
tel. 0252-213627 
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Drukwerkverzorging:

Industriekade 26 | 2172 HV Sassenheim | T 0252 21 33 02 | www.duineveld.nl


