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Geachte dames en heren,  
Oogcontact is veel intiemer dan woorden ooit 
zullen zijn ……... We hebben ontzettend veel 
behoefte om elkaar weer in de ogen te kunnen 
kijken. De coronaontwikkelingen zijn van dien 
aard, dat we weer iets durven te organiseren. 
Inmiddels hebben velen van ons hun eerste 
prik al gehad en eind mei, begin juni de tweede 
prik. We durven het aan om in oktober een 
vakantiereis te organiseren. Natuurlijk wel onder voorbehoud. Wie 
weet kunnen we in juni elkaar weer in de ogen kijken tijdens de 
algemene ledenvergadering. Ik ben ook blij dat we als Regio weer bij 
elkaar kunnen komen en plannen kunnen ontwikkelen. Dat is al 
meer dan een jaar geleden dat we bij elkaar zaten. 
Deze maand gaan we een voorleesfunctie aan onze website toevoe-
gen. Hiermee wordt onze website ook bereikbaar voor slechtzien-
den of mensen die moeite hebben met lezen én iedereen die liever 
luistert dan leest.  
We zijn ontzettend benieuwd naar uw verhalen tijdens de corona-
periode. Wat heeft u meegemaakt? Wat was er positief aan die tijd? 
Zet uw verhaal op papier en stuur het naar het secretariaat. Wie 
weet staat uw verhaal in het volgende nummer. 
 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman, voorzitter 
  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail : secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl   
Website https://seniorenverenigingteylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Zoals bekend is de Algemene Ledenvergade-
ring (ALV), welke  normaliter in maart 
gepland staat, niet doorgegaan. De ALV staat 
nu gepland in juni. Gelet op de landelijke 
Covid-19 maatregelen is te verwachten dat deze vergadering niet 
fysiek zal kunnen plaatsvinden in de Oude Tol Partycentre te 
Sassenheim. Wij verwachten dat wij u zullen vragen om schriftelijk 
uw oordeel te geven over de agendapunten. De agenda en de 
bijbehorende jaarstukken zullen tegen die tijd op de website te zien 
zijn. Nadere informatie ontvangt u met de agenda van de ALV  in de 
volgende nieuwsbrief. 
 
VERKEERD TELEFOONNUMMER LOCATIE VOORHOUT 
In onze vorige nieuwsbrief is uitgelegd wie Voor ieder 1 is en welke 
organisaties zijn samengevoegd in Voor ieder 1. Nu blijkt dat het 
verkeerde telefoonnummer van team Voorhout is gecommuniceerd. 
Het juiste telefoonnummer is: (0252)74 21 29.  
Voor de volledigheid vindt u hieronder de  contactgegevens van alle 
locaties binnen de gemeente Teylingen. 
 
Team Sassenheim/Warmond, voor alle vragen over jeugd: Jan van 
Brabantweg 1, Sassenheim (gevestigd in Sassembourg)  (0252) 74 21 
20.  
Voor alle overige vragen zijn we nog bereikbaar in het gemeente-
kantoor van Sassenheim: (14) 02 52 en 
sassenheimwarmond@vooriederl.nl 
 
Team Voorhout, voor alle vragen over jeugd: Raadhuisplein 3 
Voorhout (gevestigd in bestuurscentrum), (0252)74 21 29. 
Voor alle overige vragen zijn we nog bereikbaar in het gemeente-
kantoor van Sassenheim (14) 02 52 en voorhout@vooriederl.nl 
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Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op via communicatie@vooriederl.nl of met uw 
vaste contactpersonen van het huidige sociaal team, lokaal loket, 
Wmo adviescentrum of het Jeugd- en Gezinsteam. 
Wilt u de digitale nieuwsbrief in de toekomst ontvangen? Stuur dan 
een mail naar communicatie@vooriederl.nl. 
 
VOORLEESFUNCTIE OP DE WEBSITE 
Zoals bekend heeft de vereniging een nieuwe website sinds september 
2020. Op deze website vindt u een overzicht van informatie over zorg, 
over de ouderenadviseurs, de belastingservice, rijbewijsverlenging, 
iPad- en tabletondersteuning en diverse handige weblinks, maar ook 
alle activiteiten die door onze vereniging georganiseerd worden. In de 
loop van de maand wordt op de website voorleesfuncties toegevoegd 
(zogenaamde Readspeaker en Docreader). Zo wordt de website ook 
bereikbaar voor slechtzienden of mensen die moeite hebben met lezen 
én iedereen die liever luistert dan leest. Ga voor uitleg hiervan naar 
onze website https://seniorenverenigingteylingen.nl en klik vervol-
gens op informatie. 
 
TIJDELIJKE MAATREGELEN REGIOTAXI 
Na meer dan een jaar in de corona-crisis te hebben gezeten, begint 
de samenleving heel voorzichtig, stapje voor stapje, weer op gang te 
komen. Kwetsbare mensen worden 
gevaccineerd, versoepelingen worden 
langzaam doorgevoerd en het leven 
wordt weer opgepakt. 
Ook bij de Regiotaxi merken we dit. 
Langzaam begint u weer meer gebruik 
te maken van onze diensten en het 
aantal ritten neemt weer toe. 
 
Uiteraard zijn we erg blij om u weer terug te zien! 
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Tegelijk zijn nog steeds de maatregelen uit het sectorprotocol >> van 
kracht. Door deze maatregelen kunnen er minder personen per taxi 
mee en zijn er meer voertuigen en chauffeurs nodig om iedereen te 
kunnen vervoeren. 
Om ervoor te zorgen dat u en alle andere reizigers toch zo goed 
mogelijk vervoerd worden, vragen wij u de komende tijd met het 
volgende rekening te houden:  
• als u een taxi wilt bestellen, doe dit dan tenminste vier uur van 
tevoren; 
• het kan gebeuren dat de vervoerder u vraagt uw rit iets eerder of 
juist iets later te maken. Dit hangt af van het aantal taxi’s en  
chauffeurs die op dat moment beschikbaar zijn; 
• wij kunnen momenteel niet voor iedere rit garanderen dat u op 
tijd wordt opgehaald of afgezet. Hou hier bij uw planning alstublieft 
rekening mee; 
• om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van uw rit is het, 
juist nu, nog belangrijker dat uw juiste telefoonnummer bekend is 
bij de Klantenservice. Controleer deze alstublieft zorgvuldig; 
• alle overige maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje, 
blijven nog steeds van kracht. U vindt deze allemaal op onze pagina 
over corona >>. 
Uiteraard zullen wij onze uiterste best doen om uw rit zo goed 
mogelijk en op tijd te laten verlopen.  
 
HET MAGAZINE PER APP 
Leden van KBO-PCOB kunnen naast het ledenmagazine op papier 
ook gebruikmaken van een speciale app. Daarmee is het Magazine 
van KBO-PCOB op de tablet of mobiele telefoon te lezen. De app is 
beschikbaar in de AppStore (voor iPad en iPhone) en in de Google 
PlayStore (voor Android).  
Met uw persoonlijk lidnummer (zie uw ledenpasje) kunt u toegang 
krijgen tot het ledenmagazine. 
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WOORDVRIEND: 
Speel online Scrabble met iemand uit jouw buurt! 

 
Kent u het bordspel Scrabble?  
Wordfeud is de online variant van dat woordspel. Een competitie-
spel vol plezier en uitdaging! In het project WoordVriend koppelt 
Welzijn Teylingen buurtbewoners aan elkaar om samen Wordfeud 
te spelen. Zo komt u met andere spelers in contact. Op een 
laagdrempelige en anonieme manier. Als WoordVriend-maatje 
kunt u veilig nieuwe mensen ontmoeten in de eigen wijk. 
Vrijwilligers helpen bij het opstarten. 

 
Hoe kunt u meedoen?  
Meedoen is eenvoudig. Bekijk het instructiefilmpje op YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=mTVwqHSPGe0&t=1s. Dit  
filmpje geeft uitleg hoe u kunt meedoen en spelgenoten in de 
buurt kunt vinden. Ben je al bekend met het downloaden van apps 
in de Appstore of Playstore? Volg dan de onderstaande stappen. 
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In vijf eenvoudige stappen start je het spel: 
1. Download gratis Wordfeud in de Appstore of Playstore. 
2.  Bedenk een spelersnaam met de vier cijfers van uw postcode + 

voornaam. 
Bijvoorbeeld: 2171Victoria 

3.  Meld uw spelersnaam aan bij Welzijn Teylingen om mee te doen. 
Stuur je spelersnaam per e-mail naar 
woordvriend@welzijnteylingen.nl 

4. Van Welzijn Teylingen ontvangt u de spelersnaam van iemand uit 
uw eigen wijk. Zoek deze naam op in Wordfeud en nodig hem of 
haar uit voor een spel. 

5.  Start het spel en zoek contact met elkaar via de chat! 
 
Heeft u daarna nog vragen over… 
•   het installeren; 
•   WoordVriend-maatjes; 
•   het gebruik van de chat; 
•   Of wordfeud op de computer. 

 
Neem gerust contact op met Welzijn Teylingen, 
woordvriend@welzijnteylingen.nl, of bel naar 06-33104080.  
 
Voor vragen of een probleem met de installatie van Wordfeud op 
uw iPad, tablet of laptop kunt u ook voor hulp en ondersteuning 
contact opnemen met onze iPad-/tabletcoaches: Voor iPad Hans 
Wilson en Dick Voerman en voor tablet Evert Hegnauer. Zie voor 
emailadressen en/of telefoonnummers pag.19. 
 
Heeft u interesse in het spelen van online scrabble via wordfeud, 
maar wilt u hiermee zowel met buurtbewoners als met leden van 
onze seniorenvereniging in contact komen neem dan contact op met 
Hans Wilson, coördinator iPad/tabletcoaches, tel 0252-348458, dan 
kunnen we kijken wat we voor u kunnen betekenen! 
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WOORDZOEKER 2021/4 
 

M W M I S K J I M M Y W A L E S E 

O E I P N K L T C W T L A Y O U T 

D N I K B F A A C O E E K L E U R 

E T E R I H O B D E M L K K N I L 

R O O U U P K B D B P M K S H I D 

A N P L T O E G O N L S O O T K E 

T U P S P R R D G X A O E N M I M 

O P A J L A A N I D E Z K R S W O 

R L E U T A I A E A T A B E L R C 

N O L I T H A K L S I N N E K E R 

E A S E C E R N R E S W O R B T A 

S D B A Z O U S J A B L O O N N T 

S S O O E E L R A N I G A P P I I 

I C E G T N N T H G I R Y P O C E 
W G N I M M E T S G O E D E W I L 
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AUTEUR 
BOT 
BRON 
BROWSER 
COACHING 
COMMONS 
COPYRIGHT 
DE KROEG 
DEMOCRATIE 
GOEDE WIL 

GRATIS 
HULP 
INFOBOX 
INTERWIKI 
JIMMY WALES 
KENNIS 
KLADBLOK 
KLEUR 
KOPJE 

LAYOUT 
LEZEN 
LINK 
MODERATOR 
NEUTRAAL 
OPSLAAN 
PAGINA 
RESPECT 
SJABLOON 

STEMMING 
TABEL 
TEKST 
TIPS 
UPLOADS 
WELKOM 
WIKIPEDIA 
WISSEN 
ZANDBAK 

 

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 een woord op dat hint naar een 
coöperatieve houding. De oplossing van 2021/3 is: hoge ogen 
gooien  
Stuur de oplossing van deze puzzel uiterlijk 15 mei 2021 schriftelijk in 
naar het adres van het secretariaat Kagerdreef 186 of mail naar 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. Vermeld uw naam, adres 
en telefoonnummer. Als laatste mogelijkheid kunt u bellen naar 06-
18184053. 
 
1e prijs bon van €10,00   2e prijs bon van €7,50   3e prijs bon van €5,00 
Keurslager Scholten Vishandel Schuitemaker           Bakker Maanen 
 
Er waren in totaal 33 goede inzendingen. Na loting is de 1e prijs voor 
Mw. J.A.M. Langeveld, Passage 117,  2e prijs Mw. Z.M. Kruik-Vercoute-
ren,  en de 3e prijs voor dhr. D. Stomp, Kagertuinen 45. 
Prijswinnaars gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd.  
 
Wij wensen u weer veel plezier bij het oplossen van de nieuwe puzzel.  
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8 DAAGSE VAKANTIEWEEK NAAR VALKENBURG 
van vrijdag 01 oktober t/m 08 oktober 2021 

 
Helaas kon de gezamenlijke vakantie-
week van Seniorenvereniging Teylingen 
naar Hotel Gaasterland in Friesland geen 
doorgang vinden in verband met 
COVID19. Tot drie keer toe hebben we 
de vakantieweek moeten verplaatsen. Bij 
de laatste keer hoorden we dat dit hotel 

komende september al volledig bezet is. Er blijkt een enorme run op 
vakanties losgebarsten te zijn als gevolg van de dan plaatsgevonden 
vaccinaties.  
 
Hoewel het nog ver in het verschiet ligt hebben we toch alvast een 
vakantieweek naar Hotel Gaasterland laten vastleggen vrij 27 mei t/m 
vrij 03 juni 2022. 
 
Echter om ook dit jaar toch ergens naar uit te kunnen kijken hebben wij 
een optie genomen op een vakantieweek naar Hotel Op de Boud,  een 
typisch Zuid-Limburgs, gastvrij familie hotel, voor een fijne en goede 
verzorgde vakantie.  
 
Het reis en excursieprogramma 
Vrijdag 01 oktober 2021 : Heenreis via Soerendonk. Vertrek vanuit 
Sassenheim naar Soerendonk voor een Brabantse koffietafel, hierna 
wordt de reis vervolgd naar Hotel Op de Boud in  
Valkenburg.  
Zaterdag 02 oktober 2021: Maastricht en rondvaart 
over de Maas  
Bezoek aan Maastricht. Allereerst voor een leuk 
boottocht over de Maas met lunch aan boord. Daarna 
bent u vrij in de Bourgondische stad Maastricht.  
Zondag 03 oktober 2021: Drielandenpunt  
Via een mooie toeristisch tour naar het Drielanden 
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punt. Hier gaat u aan tafel voor een heerlijke koffietafel, na de lunch  
wordt een mooie tour gemaakt via de Mergellandroute en het uiterste 
zuiden van Limburg.   
Maandag 04 oktober 2021: 
Bezoek aan Wereldtuinen Mondo Verde 
in Landgraaf. In de wereldtuinen begint 
onze wereldreis in de tropen met haar 
kleurrijke jungle. Daarna reizen we door 
Europa waar we onder meer de grootste 
vogelvolière van Europa zien. Van de Rus-
sische bossen naar de woestijn zien we 
het indrukwekkende Alhambra. 
Dinsdag 05 oktober 2021: Visser Chocolade in Limburgs België  
Na het ontbijt bent u vrij in Valkenburg om zelf iets te ondernemen, na 
de lunch in ons hotel gaat u Belgische bonbon proeven. In  Meeuwen, 
ca. 35 km over de grens, is Visser Chocolade gevestigd, dit is een 
geweldig leuke bestemming.  
Woensdag 06 oktober 2021: Duitse Eifel met bezoek aan Monschau 
Bezoek aan Monschau in de Duitse Eifel is een hoogtepunt. De lunch is 
in restaurant Schloss. Na de lunch wordt u hier op gehaald door het 
stadstreintje deze gaat een rondrit . 
Donderdag 07 oktober 2021 : Bedevaartplaatsje Banneux . 
Na het ontbijt neemt de chauffeur u mee door de Belgische Ardennen 
voor een bezoek aan het bedevaartsplaatsje Banneux, vandaag krijgt u 
lunchpakket mee van het hotel. 
Vrijdag 08 oktober 2021: Terugreis via Oirschot 
Na het ontbijt zetten wij de koffers in de touringcar, nemen wij afscheid 
van het hotel en rijden naar de Spoordonkse Watermolen in Oirschot 
voor een heerlijke koffietafel/ lunch. Vervolgens is het vrij rondkijken 
door de Watermolen. Daarna vertrekken we met de touringcar naar 
een goed restaurant waar u aan tafel gaat voor een heerlijk slotdiner. 
 
Arrangementprijs   € 695,00 per persoon 
Toeslag 1-persoonskamer: €   80,00 
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Bij deze prijs inbegrepen: 
• Reis per luxe touringcar. 
• Hotelverzorging op basis van All-Inclusive. 
• 7x 3-gangen diner, 7x drankjes van 18.00 tot 22.00 uur (geen buiten-

lands gedestilleerd). 
 
Hotel Op de Boud beschikt over: 
• 20 x 2 persoonskamers 
• 15 x 1 persoonskamers 
 
Als organisatie stellen we een annulerings- en reisverzekering verplicht. 
Deze reis kan alleen door gaan indien het ivm covid19 mogelijk is.  
Bent U geïnteresseerd in deze reis laat ons dit dan, zonder enige ver-
pichting, weten vóór 5 juni want bij onvoldoende deelnemers kan de 
reis helaas niet doorgaan.  
Indien blijkt dat er begin juni niet voldoende deelname is gaan wij de 
reis annuleren.  

Voor deze vakantie is vaccinatie tegen corona verplicht. 
 

Als er leden zijn die mee willen, kunnen zij zich, zonder enige verplich-
ting aanmelden per mail secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
of per telefoon bij het secretariaat, tel.06 1818-4053. 
 
Na definitieve vastlegging van deze vakantieweek volgt verdere 
informatie.  
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GEZELLIG, GRATIS EN GEZOND  
Het behalen van je dagelijkse Ommetje-
doel zorgt voor een toestroom van 
dopamine. Dit is een stof die hoort bij het 
beloningssysteem van je hersenen.  
Wanneer je een doel behaalt, zal je 
dopamine stijgen. Dit geeft energie en een 
goed gevoel.  
 

Ik vertel enthousiast aan een vriendin hoeveel lol ik heb met een 
nieuwe app op mijn mobiel. Zij reageert ontnuchterend: ‘Die 
irritante professor? Hij is zo obsessief en dwangmatig. Hersen-
weetjes? Punten verdienen? Elke dag twintig minuten? Daar heb je 
hem toch niet voor nodig?’ Klopt, maar mijn lekkere dagelijkse 
loopje is gewoon gezelliger met de Ommetje-app. Die weet precies 
hoe mijn beloningssysteem werkt en ik voel de dopamine mijn 
hersenen instromen als ik weer punten verdien. Een zilveren 
doorzettingsbadge, hoera! Een robijnen Vroege Vogel medaille, yes! 
Twee punten erbij voor delen op sociale media, doen! En het werkt, 
want meerdere leeftijdgenoten hebben de app al gedownload en 
vertellen hoe fanatiek ze ermee wandelen. Alles voor een digitaal 
compliment: ‘Wat ben jij gezond bezig!’  
Als ik er na een wandeling achter kom dat de app niet aan stond, 
loop ik een extra rondje om mijn dagelijkse reeks niet te onderbre-
ken. Scheelt weer een trofee. De vriendin zegt het niet, maar ze 
vindt die app kinderachtig.  
 
Het doet me denken aan de Tamagotchi rage van de jaren negentig. 
Mijn tienerdochter had ook zo’n virtueel huisdiertje in de vorm van 
een plastic ei met een lcd-schermpje. Als je goed voor hem zorgde 
ontwikkelde hij zich van baby tot een volwassen wezentje. Best 
gezellig, maar als je hem geen eten gaf, of vergat het licht uit te 
doen als hij moest slapen, begon hij te piepen. Negeerde je zijn 
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gepiep, dan legde hij het loodje. Dus als dochterlief op school zat 
moest ik de Tamagotchi behoeden voor een vroegtijdige dood. Door 
op de piepkleine knopjes te drukken gaf ik hem medicijnen of 
beloonde hem voor goed gedrag. Je zag hem meteen opbloeien. 
Destijds wist ik nog niets van dopamine, maar ik werd ontzettend blij 
van dat ei.   

Wandelen is goed voor je humeur! Door beweging 
komen er bepaalde stoffen vrij in de hersenen, zoals 
serotonine. Serotonine wordt ook wel het geluks-
hormoon genoemd, omdat het voor een goede 
stemming zorgt.   

Ik zeg tegen de vriendin: ‘Wat jij ziet als irritant, obsessief en dwang-
matig, zie ik juist als aanstekelijk, enthou-
siast en energiek. Erik Scherder is een 
man met een positieve missie!’  
Het leuke van levenslange vriendschap is 
dat we hartelijk kunnen lachen om onze 
verschillen. Tot de rage voorbij is wandel 
ik met kinderlijk genoegen weetjes en 
punten bij elkaar. Gezellig, gratis en 
gezond.  
De hersenstichting 
 
Hebt u een vraag over Ommetje? 
Staat het antwoord op uw vraag niet bij de veelgestelde vragen 
https://www.hersenstichting.nl/ommetje/veelgestelde-vragen-
ommetje/ 
Voor vragen over de Ommetje-app kunt u mailen naar 
info@ommetje.nu.  
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BEZORGING NIEUWSBRIEF EN LEDENBLAD 
Riet Datema, contactpersoon rayon 19, heeft te kennen gegeven om 
gezondheidsreden te stoppen met de verspreiding van de nieuws-
brieven en de ledenbladen KBO-PCOB. Riet heeft een aantal jaren de 
verspreiding van nieuwsbrieven in rayon 19 verzorgd. Wij danken 
haar voor haar inzet. Rayon 19 is overgenomen door Ineke de Vries, 
wonende Beatrixstraat 21, Sassenheim, tel. 0252-211741. 
Aan Riet is als dank een boeket bloemen bezorgd. 
 

          ********land van stamper en  

Lieve lente, 
waar bleef je zo lang?  
Ik was al zo bang 
dat je niet meer zou komen. 
 
Waar zouden de bloemen 
dan zijn in het gras 
de kinderen spelend 
met zonder jas 
kalfjes en lammetjes 
in de wei 
vlinders en eendjes, 
een zoemende bij? 

Lieve lente,  
           Daar ben je toch weer 
           en met je zonneschijn 
           laat jij het gewoon 
           weer volop voorjaar zijn! 

           Van irmamoekestorm 
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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 
opzeg-ging 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. 
  
Privacystatement  
De manier waarop Senioren-
vereniging Teylingen omgaat met 
privacy- en persoons-gegevens is 
beschreven in de privacystatement 
van KBO Teylingen. Zie website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl 
bij informatie/nieuwsberichten 
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Ouderen (O)-, Belastingadviseurs(B)-, iPad-(I)/Tabletcoaches (T) 
 
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 email: henkbrouwer_53@hotmail.com 
tel: 0252-231087 

Huub  Cloosterman O+B 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


