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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 belangenbehartiging en Adviesraad Sociaal Domein 
Teylingen :  
vacature 

Bestuurslid Voorhout:   
Wim van Kampen, tel. 0252-214992 
Email: webmaster@seniorenverenigingteylingen.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, 
Sinds vorig jaar werd het bestuur gedwongen 
door de omstandigheden om alle activiteiten 
van de vereniging op te schorten. Een 
nieuwe, onbekende en ernstige bedreiging 
trof de gehele wereld, ons land en ook onze 
vereniging. Wij konden als bestuur geen 
enkel risico nemen, temeer omdat onze 
doelgroep meer risico liep dan de jongeren 
in onze samenleving. De afgelopen periode hebben we echter meer 
en meer vragen gekregen van leden over het tijdstip waarop we 
weer van start zouden kunnen gaan met onze activiteiten.  

We zijn dan ook blij dat we sinds eind augustus weer opgestart zijn 
met onze activiteiten. Met voor ons in het vooruitzicht dat we 
wellicht heel voorzichtig ons gewone leventje weer kunnen en 
mogen oppakken.  

De coronamaatregelen vereisen nog wel dat u alleen dan 
deelneemt aan onze activiteiten, als u voldoet aan de regel 
dat u volledig gevaccineerd bent tegen het virus of 
anderszins immuniteit heeft opgebouwd.  

Aanmelding aan de reguliere activiteiten is vanaf 27 september niet 
meer vereist. De activiteitencommissie vertrouwt erop dat u voldoet 
aan dit uitgangspunt, om het risico van besmetting te voorkomen. 
Bovendien rekenen wij erop dat u bij gerelateerde klachten aan 
corona, niet komt. 

Netty Havenaar 
secretaris 
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Hulp bij aanvragen coronatoegangsbewijs 
De overheid heeft besloten dat per 25  september 
iedereen die naar bijvoorbeeld een café, 
restaurant of theater gaat, een coronatoegangs-
bewijs moet laten zien. 
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig 
bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt 
of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur 
oud. Je kunt het bewijs digitaal of telefonisch aanvragen. 

DIGITAAL AANVRAGEN: 
Mensen die een smartphone hebben, kunnen zelf met de Corona-
Check app een coronatoegangsbewijs aanmaken. Als alternatief kun 
je ook een geprint exemplaar aanmaken. 

TELEFONISCH AANVRAGEN: 
Heb je geen mobiele telefoon, printer of computer? Dan kun je jouw 
coronatoegangsbewijs eenvoudig telefonisch aanvragen. Je hebt 
hiervoor alleen je Burger Service Nummer (BSN) en je postcode 
nodig. Houd dat bij de hand als je gaat bellen. Je BSN-nummer staat 
onder andere op je rijbewijs, paspoort, zorgpas of identiteitskaart. 

Bel naar telefoonnummer 0800 - 1351 en zeg dat je graag de QR-
code per post wil ontvangen omdat je géén computer en géén 
printer hebt. Alleen dan word je direct doorverbonden met de juiste 
afdeling. Ze vragen dan naar jouw BSN-nummer en postcode. Jouw 
corona-toegangsbewijs krijg je dan binnen een paar dagen per post 
thuisgestuurd. Vanwege de vele aanvragen kan het momenteel wat 
langer duren voordat je het bewijs ontvangt. Wacht dus niet te lang 
met bellen. 

Vindt u het allemaal toch te moeilijk en kunt u hiervoor niet terug- 
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vallen op familieleden dan kunt u contact opnemen met een van 
onze tabletcoaches Hans Wilson, tel. 0252-348458, Evert Hegnauer, 
tel.: 06-4284 8205 of Bert van den Nouwland, tel. tel: 0252-864572. 
 
Verslag plaatsgevonden activiteiten 
- Modeshow Van der Klooster  

Eindelijk was het zover. Na 3 keer de Mode-
show Van der Klooster afgeblazen te 
hebben vertrokken met 30 leden op 
23 augustus vanaf de opstapplaatsen 
Voorhout, Sassenheim en Warmond naar Boskoop. Voor deze 
dagtocht moest nog rekening gehouden worden met voldoende 
afstand in de bus en bij Van der Klooster.  
 
De dames hadden er zin in. Er werd heel wat afgekwekt. Bij Van der 
Klooster werden we ontvangen met koffie en gebak. Hierna werd 
uitleg gegeven over het programma de modeshow, de lunch en 
vervolgens de bingo en de verkoop. Tot ieders verrassing had afd. 
Sassenheim deze keer cadeaubonnen bij de pubquiz gevoegd waar-
mee de leden korting op de kleding konden winnen. Dit werd met 
een groot applaus ontvangen. Daarna startte de modeshow. De 
modellen showde leuke kledingsetjes voor de komende herfst en 
winterperiode welke na de show voor aantrekkelijke prijzen gekocht 
kon worden. Na de lunch werd de groep in tweeën gesplitst. Een 
groep ging kijken, passen en eventueel kopen en de andere groep 
ging naar de pubquiz. Na een uur wisselde de groepen om. Zo had 
men de ruimte en kon onderling voldoende afstand gehouden 
worden. 
Na afloop konden we moe maar voldaan van een lekker advocaatje 
met slagroom genieten en circa 16.00 vertrokken we weer huis-
waarts. We kijken terug op een gezellige dag. 
De volgende modeshow vindt plaats volgend jaar maart. 
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- Verslag dagtocht Rotterdam 
Op woensdag 1 september vond de 
dagtocht naar Rotterdam plaats. Rond 
10.30 uur konden we ons inschepen op 
de Zilvermeeuw voor een interessante 
rondvaart door de imposante Rotter-
damse haven. Het is zeer indrukwekkend om de enorme vracht-
schepen te zien liggen aan de kade. Aansluitend werd een bustocht 
met een gezellige gids door de stad gemaakt. Na afloop van de 
bustocht was het middaguur en tijd om de inwendige mens te 
versterken. Hiervoor gingen wij naar het drijvend restaurant “de 
Zwarte Zwaan”. Tot slot van deze dagtocht brachten we nog een 
bezoek aan de Euromast zodat we de stad ook nog eens van grote 
hoogte konden bekijken.  
Hierna keerden we voldaan terug naar Sassenheim. 
 
Verder … 
Ook de reguliere activiteiten zijn in de eerste week van september 
van start gegaan dat wil zeggen de hobbygroep, spelletjesmiddag, 
bowlen, jeu de boules en bridgen/klaverjassen.  Bij enkele activitei-
ten zijn nog plaatsen. Voor jeu de boules kunt u zich nog opgeven 
tot 10 oktober. 
Heeft u hiervoor interesse neem dan contact op met het secreta-
riaat per email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of tele-
fonisch 06 1818 4053. 
In ons programmaboekje heeft u kunnen lezen dat de deelname-
kosten aan de maandelijkse spelletjesmiddag € 20 voor het gehele 
seizoen bedraagt. We hebben echter besloten dat als u zin heeft om 
een middagje spelletjes te doen het ook mogelijk tegen betaling van  
€2,00 (incl. koffie/thee) hieraan deel te nemen.  
Verder heeft de commissie besloten de wekelijkse koersbal-
middagen tot nadere mededeling te stoppen. Als gevolg hiervan 
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heeft een herschikking van de gereserveerde ruimten plaatsge-
vonden. Zie hiervoor de agenda. 

Informatiemiddag Opruimcoach
Op dinsdag 26 oktober vindt onze eerste 
informatiemiddag plaats met als thema de 
Opruimcoach.
Opruimcoach Nicole Schmitz van 
WoongelukT geeft de presentatie 
”Levensschoonmaak: een geschenk uit de 
hemel voor uzelf en uw nabestaanden” 

Naar een andere woning 
Senioren komen vele hindernissen tegen als ze willen verhuizen 
naar een beter passende woning. Als Verhuisadviseur kan zij u bij dit 
proces helpen. Zij bespreekt de woonwensen en eventuele belem-
meringen om te verhuizen, geeft advies, denkt mee over oplos-
singen en kan u helpen bij het zoeken naar een woning. 

Wat laat u achter aan materiële bezittingen als u er niet meer 
bent?  
Wat zeggen die spullen over u?  
En wie bepaalt wat er mee gebeurt?  
• Laat uw nabestaanden rouwen, niet sjouwen en houdt zelf de
controle over wat er met uw spullen gebeurt. Bewaar wat u lief is,
zodat uw nalatenschap bestaat uit mooie herinneringen.
• Tijdens deze inspirerende informatiemiddag ontdekt u de voor-
delen van ontspullen en leert u hoe u rust, ruimte en overzicht in
huis creëert. Met de juiste aanpak maakt u de juiste keuzes. Wilt u
ook rust en ruimte voor nu en uw nabestaanden ontzorgen voor
later, kom naar de informatiemiddag?
Locatie: Theaterzaal van ’t Onderdak
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur)
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Najaarsdiner 2021 

Op woensdagmiddag 3 november 
vindt ons  najaarsdiner weer plaats. Nu bij 
Grand Café Graaf Jan  aan de Jan van Bra-
bantweg. 

Het menu bestaat uit het voorgerecht, het 
hoofdgerecht een consumptie, een 
nagerecht en een kopje koffie na. Overige 
drankjes dient u zelf te betalen. 

Wij verzoeken u om uw eventuele dieetwensen bij uw aanmelding 
op te geven, zodat wij dit tijdig kunnen afstemmen met het 
management van Graaf Jan. 
Kosten deelname €24 (leden), €30,-- (niet-leden). 

U kunt zich aanmelden door het strookje op pag.21 in te vullen en 
met de bijdrage in een enveloppe vóór 25 oktober a.s. in te leveren 
bij één van de op het strookje genoemde adressen. 
Om het de organisatie en de kok niet lastig te maken is aanmelding 
verplicht. 

Locatie: Grand Café Graaf Jan, Jan van Brabantweg (ingang 
Oostzijde) 
Aanvang: 15.30 uur, zaal open 15.00 uur 
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Brief verzonden aan: Het gemeentebestuur en vertegenwoordigers 
van de politieke partijen in de gemeente Teylingen 

Sassenheim, 7 juli 2021 
Betreft: trottoirs 
Hoewel er op verschillende plekken in de gemeente werkzaamheden 
aan de trottoirs zijn verricht blijkt toch bij een aantal trottoirs nog 
problemen te zijn. Leden van Seniorenvereniging Teylingen, afd. 
Sassenheim, hebben namelijk klachten gemeld over loszittende, 
omhoogstekende stoeptegels, grindpaden, hellinkjes of ruimte tussen 
een boomstam en een tegel. Hierdoor kunnen soms grote problemen 
ontstaan voor rolstoelgebruikers of mensen met een rollator, blinden 
of slechtzienden en mensen met een kinderwagen. Dit probleem geldt 
onder andere voor de trottoirs tussen de Bernardus en de Zandsloot-
brug De duwers van rolstoelgebruikers zijn vaak oudere mensen die 
met elkaar het centrum van het dorp willen bezoeken. Onregel-
matigheden in het wegdek zijn voor hen een extra zwaar obstakel. 
Soortgelijke klachten zijn ook binnengekomen over het troittoir aan de 
Kagerdreef (zijde drive-in woningen) en de Lindenlaan (beide zijden). 
Een tweede probleem is het plaatsen van de vuilcontainers. De wijze 
van terugplaatsen van de lege vuilcontainers door de ophaaldienst 
leidt voor mindervaliden/slechtzienden vaak tot een probleem omdat 
ze de rijweg op moeten om er langs te gaan. Van de week gezien hoe 
medewerkers van de reinigingsdienst de containers na het legen 
terugplaatsen: midden op het trottoir. Echter ook het gedrag van de 
bewoners zorgen hierbij voor problemen als zij de containers na het 
legen uren lang laten staan. Als het dan hard gaat waaien vallen deze 
om en liggen dwars over de trottoirs. Hier zou in de communicatie 
naar de bewoners best weleens aandacht aan besteed kunnen 
worden. 
Wij verzoeken u aan bovengenoemde problemen aandacht te 
besteden en vernemen gaarne welke actie(s) ondernomen worden. 
Namens Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
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Dagtocht : Tweede Kerstdag
Op zondag 26 december 2021 organiseert 
Seniorenvereniging Teylingen, weer een 
gezellige gezamenlijke dagtocht. We vertrek-
ken vanaf de opstapplaatsen naar Terheijden 
waar u in restaurant de Gouden Leeuw wordt 
ontvangen met koffie/ thee en kerstgebak. 
Na dit lekkers gaan we met een plaatselijke 
gids genieten van een mooie rondrit door de 
Baronie, een schitterend natuurgebied rond 
de stad Breda. Hierna rijden wij terug naar de 

Gouden Leeuw waar we worden ontvangen onder de klanken van 
muziek voor het kerstdiner. 

We vertrekken 
om 8.45 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 
om 9.10 uur van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 in Sassenheim 
om 9.30 uur bij het Trefpunt, Herenweg 80 in Warmond 
Terugkomst in Warmond rond 17.30 uur, in Sassenheim om 17.45 
uur en om 18.00 uur in Voorhout. 
Prijs dagtocht: € 69,00 kbo-leden / € 75,00 niet-leden. Dit is incl. 
reisverzekering,  fooi chauffeur en gids. 

U kunt zich voor deze dagtocht aanmelden bij het secretariaat, per 
email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of per telefoon 
06 18184053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 uur). 

De betaling dient binnen één week na inschrijving te zijn overge-
boekt op rekeningnummer NL06RABO0354591983 ten name van 
Seniorenvereniging Teylingen onder vermelding van “Dagtocht 2de 
kerstdag”. Na aanmelding en overmaking van de reissom is uw 
inschrijving pas definitief. 
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Seniorenvereniging Teylingen 
Agenda Sassenheim 

September 2021 
27 wo 14.00 Quilt-bee Zaal 6 
28 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
Oktober 2021 
01 vr 09.15 Start vakantieweek Valkenburg 

(half uur vooraf aanwezig zijn) 
Vertrek vanaf 
Onderdak 

04 ma 09.30-11.30 Aquarelleren Zaal 6 
04 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
06 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee” Sassennest 
07 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
11 ma 14.00 Bowlen Dekker 
11 ma 14.00 Filmmiddag Zaal 5+6 
13 wo 14.30-16.00 iPad beginners: ontdek je 

iPad 
Zaal 6 

14 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
15 vr  Jeu de Boules bij vereniging 

"De Vaste Voet" 
Sassenheim 

18 ma 09.30-11.30 Aquarelleren Zaal 6 
18 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 
18 ma 14.00 Spelletjes Zaal 5 
20 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  
21 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
21 do 14.00 Bingo Theaterzaal 
25 ma 14.00 Leesclub Zaal 6 
26 di 14.00 Informatiebijeenkomst 

Verhuiscoach 
Theaterzaal 

27 wo  KBO-PCOB nr.10 + nieuws-
brief 

 

27 wo 14.00 Quilt-Bee Zaal 6 
30 do 13.30-17.00  Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 
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Agenda Voorhout 
Oktober 2021 
05 di 14.00 uur klaverjassen-sjoelen De Verdieping 
05  9.30-12.00 tekenen-schilderen De Verdieping 
07 do 14.00 Fotomiddag vakantie 

Millingen 
De Verdieping 

12 di 14.00 klaverjassen-sjoelen De Verdieping 
19 di 14.00 spelletjesmiddag De Verdieping 
19 di 9.30-12.00 tekenen-schilderen De Verdieping 
26 di 14.00 uur Klaverjassen-sjoelen De Verdieping 

 
Agenda Warmond 

September 2021 
29 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 
30 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
Oktober 2021 
05 di 14.00 Soos Trefpunt 
06 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 
07 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
08 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
12 di 14.00 Mandalakleuren Trefpunt 
13 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 

14 do 10.15 Fietsen met senioren 
ooievaarsnest  

14 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 
15 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
20 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 
21 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

21 do 18.00 Dineren met Senioren Wapen van 
Warmond 

22 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
27 wo 10.00 Jeu de Boules Overbos 
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28 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
29 vr 10.00 Jeu de Boules Overbos 
 
Babbeltruc in Sassenheim: trap er niet in! 
Een lid van onze vereniging, Trees P. uit 
Sassenheim, werd onlangs slachtoffer van een 
babbeltruc. Ongelofelijk dat haar dit moest 
overkomen, vertelde ze. Zij had het gevoel 
gehersenspoeld te zijn. 
 
De oplichter belde ’s avonds rond 5 uur anoniem 
op. Omdat anoniem gebeld werd pakte Trees de telefoon in eerste 
instantie niet op. Nadat de telefoon 5 keer was overgegaan pakte ze 
toch maar op in de veronderstelling dat iemand haar dringend 
0moest spreken. Aan de telefoon was een nep bankmedewerker die 
haar vertelde dat haar bankrekening gehackt was omdat verdachte 
transacties op haar bankrekening te zien waren. Haar betaalpas 
moest worden geblokkeerd. Dat was niet waar, maar zo probeerde 
de oplichter haar te overtuigen om zo snel mogelijk maatregelen te 
nemen.  
Trees raakte helemaal in paniek. De oplichter bood aan haar te 
helpen en overtuigde Trees om een overboeking te maken door geld 
over te maken naar een kluisrekening of veilige rekening. Zulke 
rekeningen bestaan niet want in werkelijkheid is het een rekening 
van de oplichter.  
Hij regelde dat een zogenaamde ‘bankmedewerker’ bij Trees aan de 
deur kwam om te helpen bij het overboeken. Deze bankmedewerker 
haalde de inloggegevens van haar telefoon en met haar bankpas en 
pincode kreeg de oplichter toegang tot haar bankrekening en kwam 
het geld van Trees op de rekening van de oplichter terecht.  
Nadat de oplichter vertrokken was realiseerde Trees dat ze te 
maken had gehad met een babbeltruc. Iets waarvan zij dacht nooit 
in zou trappen. Snel nam zij contact op met de politie en de bank. 
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transacties op haar bankrekening te zien waren. Haar betaalpas 
moest worden geblokkeerd. Dat was niet waar, maar zo probeerde 
de oplichter haar te overtuigen om zo snel mogelijk maatregelen te 
nemen.  
Trees raakte helemaal in paniek. De oplichter bood aan haar te 
helpen en overtuigde Trees om een overboeking te maken door geld 
over te maken naar een kluisrekening of veilige rekening. Zulke 
rekeningen bestaan niet want in werkelijkheid is het een rekening 
van de oplichter.  
Hij regelde dat een zogenaamde ‘bankmedewerker’ bij Trees aan de 
deur kwam om te helpen bij het overboeken. Deze bankmedewerker 
haalde de inloggegevens van haar telefoon en met haar bankpas en 
pincode kreeg de oplichter toegang tot haar bankrekening en kwam 
het geld van Trees op de rekening van de oplichter terecht.  
Nadat de oplichter vertrokken was realiseerde Trees dat ze te 
maken had gehad met een babbeltruc. Iets waarvan zij dacht nooit 
in zou trappen. Snel nam zij contact op met de politie en de bank. 
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Echter haar geld was binnen een half uur opgenomen bij  een 
pinautomaat in Noordwijkerhout. Het is tot nu toe twijfelachtig voor 
Trees of zij op enige schadevergoeding van de bank kan  rekenen. 
Trees wil haar verhaal aan zoveel mogelijk senioren vertellen om te 
voorkomen dat anderen hetzelfde moeten doormaken.  
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij u aan, 
spreken u op straat aan of bellen u op. Zogenaamd namens de bank, 
de thuiszorg, gratis bosje bloemen, wij zijn uw nieuwe buren, even 
in de meterkast kijken, uw pinpas is aan vervanging toe of zelfs om 
een toiletbezoek voor hun kind enz.  
 
Waar moet u op letten? 
• Vertrouw u het niet helemaal? Bel de organisatie die het betreft 

zelf om het te controleren. Zoek zelf het telefoonnummer op; 
• Banken vragen nooit via de telefoon of SMS om je gegevens, pin- 

of beveiligingscode of om overboekingen te doen; 
• Ook vragen banken je niet om directe toegang tot je computer te 

krijgen; 
• Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf iets hebt besteld 

waarvan u weet dat u het moet afrekenen; 
• Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand u op die 

manier aanbiedt om te helpen bij het pinnen.  
• Pin ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil 

vasthouden. Op die manier kan iemand mogelijk meekijken met 
uw pincode. 

 
Bent u slachtoffer geworden? 
• meld het direct bij uw bank en laat uw pinpas blokkeren; 
• doe altijd aangifte bij de politie, tel. 900-8844;  
• Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112. 
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'Iets' verandert al... 
'Iets' verandert al in de atmosfeer 

Het is nu diep augustus, juli sloeg teveel 
aan natuurfraais neer 

 
Dat is het niet alleen, heel geleidelijk merk 

je al enige prikkelende herfstlucht 
Dáár houd ik van, liefst niet onder te felle 

zon gezucht 
 

Of september alsnog wat zal bieden aan 
komende herfstkleuren? 

Wie weet kennen we al voortijdig kale 
bomen waaruit je maar weinig plezier kunt 

peuren! 
 

Voor het moment is het me wel goed zó 
Ik snakte zolang naar zuurstof en niet meer 

dat bedompte, benauwde... 
De natuur geeft en neemt, ik stel me tevreden 

met kleins waarvan ik alsnog kan houden. 
 

Dakoyria, 2018.
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WOORDZOEKER 2021  6.7 
V A A N W E Z I G E H P U L V E R I G 

E F I
J 

P R I M A I N O I L L U S T E R 

R D R N I M E T T E I N N O V A T I E 

A R E D A M N L D E E D E D R E I V V 

N U D T O E V E R T R O U W E N G L E 

T I O O R O R S D E R D E O C R Y O N 

W P G E A K R E K E N M A C H I N E A 

O R F E O A E S E U E N A G T K A I L 

O E A F N R N P N E B P E A A I E E S 

R K F A B O D V L E A D A R L V C O X 

D I P D D R E D A B E N N O Z L O E B 

E A O I A S M G E N G L I I E W L N G 

N S G A A D E L L A G V E O W P O I D 

L E E E D I N L M I
J 

A E K W U E O E E 

N T N E N A T U U R K U N D I G G R L 
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AANVANGEN 
AANWEZIGE 
AARDPEER 
AFDRUIPREK 
AFGODERIJ 
ALLEDAAGS 
BOEKHOUDING 
BREEDTE 
CAPABEL 
DAGEN 
DOORSNEE 
DUPLEX 
EVENALS 
GENOEGLIJK 
GEWIN 

GYNAECOLOOG 
HINDERNIS 
IDEEEL 
ILLUSTER 
INNOVATIE 
KOELCEL 
MADERA 
MAGNAAT 
NATUURKUNDIG 
NIETTEMIN 
NODIGEN 
POEDERKOFFIE 
POGEN 
PRIMA 
PULVERIG 

RAADSEL 
RAVIOLI 
RECHT 
REFERENTIE 
REKENMACHINE 
RENDEMENT 
TARWEMEEL 
TOEVERTROUWEN 
VERANTWOORDEN 
VIERDE 
WELEENS 
WIELRENNER 
WINDBUKS 
ZATERDAGAVOND 
ZONNEBAD 
ZWOEL 

Wanneer alle woorden kris kras binnen de puzzel zijn weggestreept, blij-
ven er een aantal letters over. Zet deze letters in de leesrichting achter 
elkaar. Hierna verschijnt het woord van een beroep. De oplossing van 
puzzel 6.7 dient uiterlijk 11 oktober opgestuurd te worden naar 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl dan wel op het adres 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim. 
Correcte oplossing “geschikt voor hond en baas”. 
 
1e prijs bon van €10,00   2e prijs bon van €7,50   3e prijs bon van €5,00 
Bakker Maanen   Bloembinderij De Vos        Restaurant Peking 
 
Op kruiswoordpuzzel 6.6 kwamen maar liefst 41 goede oplossingen 
binnen. Na loting is de 1e prijs voor Henk van Tongeren, Sassemerhof 
41 B, 2de prijs Mary Schipper, Mecklenburg 5, en de 3de  prijs Jan van 
der Molen, Parkstate 24.  
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd.  
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel. 
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Filmmiddag    
Op maandagmiddag 11 oktober 2021 om 14.00 uur 
wordt de film ‘Green Book’ getoond. Een 
inspirerend, hartverwarmend en waargebeurd 
verhaal over de hechte vriendschap tussen een 
buitenwipper (Viggo Mortensen) en concertpianist 
(Mahershala Ali); die gedwongen worden hun 
verschillen opzij te zetten om de meest onvergetelijke reis van hun 
leven te maken. Wanneer pianist Don Shirley in 1962 op zoek is naar 
een lijfwacht voor zijn tournee door het zuiden van Amerika, komt 
hij in contact met Tony Lip. Een Italiaans-Amerikaanse buitenwipper 
die graag wat wil bijverdienen. Samen reizen ze door verschillende 
‘blanke’ staten aan de hand van een speciale reisgids (The Green 
Book) die hen informeert over plekken waar Afro-Amerikanen 
welkom en veilig zijn. Tijdens hun reis …………………………. 
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie: zaal 5/6 van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 
Kosten: een kopje koffie/thee bij binnenkomst is gratis, consumptie 
is voor eigen rekening. 

Iedere senior in de gemeente Teylingen is van harte welkom. 
 

BEZORGING NIEUWSBRIEF EN LEDENBLAD KBO-PCOB 
Jeanne van Leur, contactpersoon rayon 13, heeft 
te kennen gegeven te stoppen met de 
verspreiding van de nieuwsbrieven en de leden-
bladen KBO-PCOB. Jeanne heeft een aantal jaren 
de verspreiding van nieuwsbrieven in rayon 13 
verzorgd. Wij danken haar voor haar inzet.  

Rayon 13 is overgenomen door Ria Heijker, wonende G.B. de 
Vroomenstraat 6, Sassenheim, tel. 0252-214665. 
Aan Jeanne is als dank een boeket bloemen bezorgd.  
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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 
 
----------------------------- hierlangs afknippen ------------------- 
Aanmeldstrookje najaarsdiner Sassenheim   
Aanmeldstrookje afknippen en inleveren in gesloten enveloppe met 
vermelding Seniorenvereniging Teylingen op een van onderstaan-
de adressen: Nel Houmes, J.v. Brabantweg 303, Ans Jansen, 
Jupiterstraat 2, Jos Jonkman, Kwekersweg 64, Rini Kleijn, 
Baartmanstraat 46, Corrie van der Lans, Tulpenstraat 26, (ingang 
D), Netty Havenaar, Kagerdreef 186, Ans Roelevink, Gildehof 17, en 
Hans Wilson,  Maximalaan 96. 
 
Inleveren in een enveloppe vóór 25 oktober 2021 (samen met 
het verschuldigde bedrag) voor  het najaarsdiner op woensdag-
middag 3 november 2021. 
 
Naam…………………………………………………………………………………………….. 
 
Adres ……………………………………………………………………………………………. 
 
Naam…………………………………………………………………………………………… 
 
Adres ……………………………………………………………………………………….. 
 
wel / geen lid  (omcirkelen wat van toepassing) 
 
Ik heb een dieet: ………………………………………………………………………… 
 
De kosten bedragen €24,- per persoon voor leden, niet leden €30,-. 
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KERMIS  
Kermis komt voort uit de jaarmarkten 
die omstreeks het jaar 1000 in 
grotere plaatsen werden gehouden. 
Het ging dan in de eerste plaats om 
handel. Daarnaast waren er 
attracties, zoals muzikanten, theater 
en soms zelfs een man die tandpijn 
kon genezen en kiezen trok. De 
aanleiding tot zo'n jaarmarkt kon verschillend zijn. Het einde van de 
oogst bijvoorbeeld, maar ook wel bij gelegenheid van een feest van 
de kerk. De herdenking van de wijding van de kerk werd toen 
jaarlijks groots gevierd. En zo kon het gebeuren dat een dergelijk 
jaarfeest de naam kreeg van kerkmis ofwel kermis. Op het 
platteland had dit jaarfeest een ander karakter dan in de stad. Hier 
viel minder te handelen en waren de meeste mensen selfsupporting. 
Zo werd het meer het feest van de oogst en viel als zodanig in het 
najaar. Er waren ook attracties en de herberg speelde ook toen al 
een grote rol. Men sprak van boerenkermissen, waaruit blijkt dat 
honderden jaren geleden de naam reeds verwees naar de ker(k)mis. 
De kermis met draaimolens en schommels dateert uit de 
negentiende eeuw. Aan de oude jaarmarkt was steeds minder 
behoefte. Het vervoer was verbeterd, de industrie kwam op en 
machines deden hun intrede. Maar de kermis bleef. Want elk jaar 
wilde men een keer de gelegenheid hebben om - te draaien in plaats 
van vooruit te gaan, - te zweven in plaats van op de grond te blijven, 
- te schommelen in plaats van gewoon te lopen. ln het Franse 'foire' 
en in het Engelse 'fancy fair' vinden we nog iets terug van de 
benaming 'markt'.  
 
Jan van Hout, Verhalen uit de Acht Zaligheden. 
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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. De opzegging gaat 
dan in het nieuwe kalenderjaar in. Bij 
opzegging komt korting op de zorg-
verzekering 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  
Drukkerij Duineveld  
  

Oplage  
750 stuks  
  

Secretariaat/redactieadres  
Kagerdreef 186  
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 Senioren-
vereniging 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 + B+ 
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 B + 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 

Dick Voerman     I email: dickvoerman@hetnet.nl)  
tel: 06-4808 5888 

Hans Wilson I Email: hanswilson@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
coördinator iPad- en tabletcoaches  
tel: 0252-348458 
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Drukwerkverzorging:

Speerpunten

KBO-PCOB, de landelijke organisatie, spreekt namens een brede achterban van een kwart 
miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, 
overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van 
senioren in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief 
betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. 

Seniorenvereniging Teylingen heeft deze 5 speerpunten in haar beleid overgenomen.

Seniorenvereniging Teylingen

Digitalisering Zingeving

Wonen, welzijn
en zorg Veiligheid Koopkracht

duineveld
print & sign
duineveld
print & sign


