
 
                                        

Seniorenvereniging Teylingen 
Afdeling Warmond. 

Belangenorganisatie voor 50-plussers 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF 
 

 
 

Oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Nieuwsbrief  10, oktober 2020 

2 
 

 
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 
 
 

 
 
 

Attentie: 
De mailadressen van alle bestuursleden zijn gewijzigd. 
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Lees en bewaar de nieuwsbrief en volg ons via de website 
https://seniorenverenigingteylingen.nl. 

Daar vindt u alle informatie over belangenbehartiging en  
wat de 3 afdelingen voor u organiseren 
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Geachte dames en heren, 
 
Met heel veel plezier kan ik u vertellen dat we voorzichtig begonnen zijn 
met het weer opstarten van verschillende activiteiten. Met in 
achtneming van de coronagedragsregels kunnen we u gelukkig weer 
ontmoeten. We zijn ook blij dat we de Algemene Ledenvergadering 
hebben kunnen organiseren op woensdagmiddag 14 oktober. Ik verwijs 
u naar de in het voorjaar toegestuurde stukken. De agenda voor deze 
belangrijke vergadering vindt u elders in dit nummer.  
Graag wil ik ook het artikel over de meedenkers onder uw aandacht 
brengen. Een aantal van onze ouderenadviseurs participeren hierin. Zij zijn het bij wie u 
terecht kunt voor zaken waar in u even geen uitweg weet. Zij denken met u mee en 
begeleiden u naar de persoon of instantie die u verder kan helpen. Praktijkvoorbeelden 
zullen anoniem in de nieuwsbrief verschijnen. Wij zijn er voor u!!! 
Een aantal bestuursleden hebben binnenkort weer overleg over Dementievriendelijk 
Teylingen en financieel misbruik van ouderen. 
 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, 
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 
Web site : https://seniorenverenigingteylingen.nl. 

Banknr. NL06RABO0354591983 
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Seniorenvereniging Teylingen 

 
Algemeen 
Na een sluiting in verband met de COVID-19 uitbraak, hebben wij in september onze 
activiteiten weer gestart. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Voor alle 
in gebruik zijnde ruimten zijn passende maatregelen genomen zodat het voor u als 
deelnemer veilig is. Hierbij ervan uitgaande dat u zich aan de regels houdt. 
Wij dringen erop aan dat u thuisblijft bij de volgende klachten: neusverkoudheid, 
niezen, keelpijn, hoesten en/of benauwdheid of koorts (> 38 graden °C).    
Bij binnenkomst wordt u ontvangen door de activiteitenbegeleider of gastvrouw. Deze 
zal u vragen naar eventuele coronaverschijnselen. Bij één JA-antwoord wordt het lid 
niet tot de activiteit toegelaten. 
De volgende gedragsregels gelden voor deelname aan activiteiten: 
• Aanmelden voor alle activiteiten is verplicht!!  Aanmelden bij de aangegeven 

persoon in de nieuwsbrief en dit kan tot 24 uur voor aanvangstijd activiteit. 
• Kom een kwartier voor aanvang van de activiteit en houd 1,5 meter afstand van 

anderen. 
• Handen desinfecteren bij binnenkomst in onze ruimte. 
• Schud geen handen. 
• Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog. 
• Consumpties worden aan tafel gebracht en, indien van toepassing, achteraf samen 

met de inleg  betaald. Er worden enkel verpakte koekjes uitgedeeld. 
• Er mag slechts een persoon tegelijk gebruik maken van de toiletruimte. Zo mogelijk 

sluit de toiletruimte af. Na ieder toiletbezoek dient u uw handen wederom te 
ontsmetten. 

• Verlaat het gebouw niet allemaal tegelijk. 
• De activiteitenbegeleiders ontsmetten vooraf en na afloop alle tafels met de daartoe 

aanwezige beschikbare middelen. 
 

Heeft u algemene vragen?  
Neem dan contact op met het secretariaat, tel. 06-18184053, e-mail: 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl. 
 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Sluiting Rabobank Sassenheim  
Daar steeds meer klanten van de Rabobank gebruik maken van de Rabo-
app en internetbankieren en het afnemende bezoek aan het bankkantoor 
heeft de Rabobank besloten over te gaan tot definitieve sluiting van het 
kantoor in Sassenheim. De kantoren in Hillegom, Lisse en Noordwijk blijven 
geopend van 9.00-17.00 uur. 
Bent u niet in staat uw bankzaken via de computer te regelen of naar een van de 
kantoren te gaan de mobiele adviseurs van de Rabobank komen graag bij u thuis om u 
met inachtneming van de coronagedragsregels te helpen bij uw bankzaken. Aan het 
bezoek van de mobiele adviseur zijn geen kosten verbonden. Aarzel niet om contact op 
te nemen via het telefoonnummer 088-7226600 of te mailen naar 
directie.bollenstreek@rabobank.nl 
 
In onderstaande tabel ziet u een selectie van locaties van de Geldmaten in de regio. 
Onderstaand overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Via de website 
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/ ziet u altijd het volledig actuele overzicht.  
 

Locatie Functie Openingstijden  

Sassenheim, 
SassemBourg,  
Jan van Brabantweg 7 

Geld opnemen  Gelijk aan openingstijden toegangshal 

Sassenheim, 
Hoofdstraat 209 
(Readshop)  

Geld opnemen en 
storten  

Gelijk aan de winkel-openingstijden 

Sassenheim, 
Voorhavenkwartier 68 
(Albert Heijn) 

Geld opnemen  Gelijk aan de winkel-openingstijden 

Voorhout, 
Oosthoutplein 5 

Geld opnemen  Dagelijks 07.00 - 23.00 uur 

Voorhout, Jacoba van 
Beierenhof 29  
(Albert Heijn) 

Geld opnemen Gelijk aan de winkel-openingstijden 

Oegstgeest, Irislaan 83 
(Albert Heijn)  

Geld opnemen Gelijk aan de winkelopeningstijden 

Oegstgeest, 
Ommevoort 10 
(Primera)  

Geld opnemen en 
storten  

Gelijk aan de winkel-openingstijden 

 
In Warmond is bij Albert Heijn in de Dorpsstraat een pinautomaat van 
de ING, hier kunt u pinnen, met alle bank passen, tijdens de 
openingsuren van AH.  
Dagelijks van 08.00- 20.00 uur 

mailto:directie.bollenstreek@rabobank.nl
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/


Senioren Vereniging Teylingen, afdeling Warmond. Nieuwsbrief 10, oktober 2020 

7 
 

 
Rabo-Club Support 2020 
Jaarlijks stelt de Rabobank via de Rabo-Club Support een deel van 
de winst beschikbaar voor ondersteuning van lokale 
(sport)verenigingen en culturele en maatschappelijke stichtingen.  
Dit jaar kunnen de leden van Rabobank Bollenstreek in de periode 
van 5 t/m 25 oktober 2020 hun stem uitbrengen op hun favoriete 
verenigingen. 
Als u al lid bent van de Rabobank, wordt u persoonlijk via de mail uitgenodigd om uw 
stem uit te brengen. Ieder lid kan maximaal 5 stemmen uitbrengen. Deze stemmen zijn 
geld waard. Aan één organisatie mag een lid maximaal twee stemmen geven dus 
maximaal 2 stemmen op Seniorenvereniging Teylingen. Hoe meer stemmen er op ons  
worden uitgebracht, hoe hoger de financiële bijdrage zal zijn. 
Bedenk wel, alleen leden van Rabobank Bollenstreek kunnen op ons stemmen. Heeft u 
wel een  rekening bij de Rabobank,  maar bent u nog geen lid van deze bank? Dan 
kunt u eenvoudig gratis lid worden. Er zitten geen verplichtingen aan vast. Ga daarvoor 
naar de website van de Rabobank (https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/). Daar 
wordt eenvoudig uitgelegd wat het lidmaatschap inhoudt en kunt u zich als lid 
registreren. Diegenen, die geen rekening hebben bij de Rabobank, kunnen geen lid 
worden. 
Het stemmen gaat dit jaar volledig door in te loggen in de app of op de website. Via 
‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kunt u klikken op Rabo ClubSupport. 
Omdat het kantoor in Sassenheim inmiddels gesloten is, is daar hulp vragen niet 
mogelijk. Misschien kunt u aan uw kinderen, familie of vrienden vragen of zij u hierbij 
kunnen helpen. En natuurlijk zou het heel mooi zijn als ook zij op ons zouden stemmen. 
Zij moeten dan wel, net als u, een Rabo-rekening hebben en ook lid zijn of worden van 
de Rabobank.  
Voor iedereen die er niet uitkomt, zijn we op woensdag morgen 7 en 21 oktober tussen 
9.30 en 10.00 uur aanwezig in ‘t Onderdak (J.P. Gouverneurlaan, Sassenheim) om uw 
vragen te beantwoorden. Dan kunnen wij u voorafgaand aan de Tabletcursus uitleg 
geven over de procedure. 

Stem op ons! Alvast bedankt voor uw stem. 
 

 
Politie waarschuwt voor internetoplichters 

Recent is een 76-jarige man in de regio opgelicht voor €16.000,-, 
met een verhaal over pensioengeld-beleggingen. De politie 
vermoedt dat dit het werk is van ervaren, internationaal opererende 
criminelen en waarschuwt voor dergelijke praktijken. 
‘We waarschuwen onze volgers met klem om bedacht te zijn op dit 

soort praktijken en goed onderzoek te doen voordat burgers hun  
zuurverdiende geld investeren.’ – Politie Noordwijk 
 
Het slachtoffer werd gebeld met informatie om zijn pensioengeld te beleggen voor een 
betere oude dag. Met een vlotte babbel kregen de criminelen de man zo ver om een 
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programma te installeren waarmee iemand op afstand je computer kan overnemen. Ze 
voerden de druk op om verschillende betaalopdrachten uit te voeren en maakten de 
man op deze manier €16.000 afhandig, wat bedoeld was voor zijn pensioen. 
Onderzoek van de recherche wees uit dat de daders niet zomaar te herleiden en te 
pakken zijn, omdat de criminelen verschillende manieren inzetten om te voorkomen dat 
hun digitale paden en locaties traceerbaar zijn. Hieruit concludeert de politie dat het om 
ervaren criminelen gaat.   
 
‘Dit soort criminelen hebben een gehaaide manier van werken en slagen erin om de 
vaak kwetsbare slachtoffers zodanig te beïnvloeden dat zij uiteindelijk in zee gaan met 
deze mensen, met alle dramatische gevolgen van dien. We willen onze volgers op het 
hart drukken alert te zijn wanneer ze worden benaderd met dergelijke voorstellen. Het 
verdient altijd de aanbeveling een bedrijf even na te trekken via bijvoorbeeld Google. 
Bent u onverhoopt toch slachtoffer geworden of vertrouwt u het niet, neem dan direct 
contact op met uw bank en doe altijd aangifte.’ – Politie Noordwijk 
 
Regiotaxi Holland Rijnland 
Op de website van de Regiotaxi Holland Rijnland vindt u alle actuele 
informatie over de Regiotaxi. Hier kunt u ook hun driemaandelijkse 
nieuwsbrief vinden. Zie www.rthr.nl/documenten.htm. 
 
Vindt u het niet zo prettig om de informatie van het scherm te lezen, dan is er een 
brochure welke gedownload kan worden door in te loggen op  
https://regiotaxi.haaglanden.nl/sites/regiotaxi.haaglanden.nl/files/files/Regiotaxi-
Brochure%202017.pdf 
 
Jaarlijks wordt er in december een nieuwsbrief uitgegeven, waarin u onder andere de 
spelregels over uw rit tijdens de Kerst en/of Nieuwjaar, nieuwtjes en de nieuwe tarieven 
kunt vinden. Deze nieuwsbrief krijgt u toegestuurd als u lid bent van de Regiotaxi. 
 
Wilt u liever met iemand spreken, dan kunt u contact opnemen met tel. 088 9666 011, 
op werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur. 
 

http://www.rthr.nl/documenten.htm
https://regiotaxi.haaglanden.nl/sites/regiotaxi.haaglanden.nl/files/files/Regiotaxi-Brochure%202017.pdf
https://regiotaxi.haaglanden.nl/sites/regiotaxi.haaglanden.nl/files/files/Regiotaxi-Brochure%202017.pdf
https://regiotaxi.haaglanden.nl/sites/regiotaxi.haaglanden.nl/files/files/Regiotaxi-nieuwsbrief%202017.pdf
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(Uitgestelde) Algemene ledenvergadering 2020 
Hierbij nodigt het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen  u uit voor de uitgestelde 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdagmiddag 14 oktober 2020. 
Vanwege de huidige situatie rond het coronavirus en de daaraan verbonden 
maatregelen kunnen er maximaal 50 personen aanwezig zijn (inclusief bestuur van 7 
personen) en moet iedereen die wenst te komen zich van te voren aanmelden bij het 
secretariaat email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of via telefoonnr. 06 
1818 4053.  
Mocht u niet geplaatst kunnen worden of verhinderd zijn dan is het  
mogelijk aan een lid een volmacht te geven om voor u te stemmen. Zie de volmacht op 
pagina 15 
De agenda is, in tegenstelling tot een normale ALV, beperkt tot de zaken die statutair 
nodig zijn. Overige zaken bespreken wij graag met u in de ALV van maart 2021.  
De stukken voor de ALV kunt u vinden op onze website  
https://seniorenverenigingteylingen.nl/bestuur/jaarverslagen 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

op woensdag 14 oktober 2020, aanvang 14.30 uur in de Tuinzaal bij de Oude 
Tol Partycentre 

 
Agenda 

  
1. Opening door de voorzitter 
2. Vaststelling agenda  
3.  Herdenking overleden leden  
4.  Mededelingen en ingekomen stukken  
5.  Notulen 2019 (pag. 5 t/m 44) 
 5.1 Notulen jaarvergadering Sassenheim van 11 maart 2019  
 5.2 Notulen jaarvergadering Sassenheim van 11 november 2019  
 5.3 Notulen jaarvergadering Voorhout van 19 maart 2019    
 5.4 Notulen jaarvergadering Voorhout van 19 november 2019  
 5.3 Notulen jaarvergadering Warmond van 12 maart 2019 
 5.6 Notulen jaarvergadering Warmond van 20 november 2019  
 5.7 Jaarverslag 2019 Seniorenvereniging Teylingen   
 5.8 Jaarverslag financieel 2019 met begroting 2020    
6. Verslag kascontrolecommissie afd. Sassenheim 
 Verslag kascontrolecommissie afd. Voorhout 
 Verslag kascontrolecommissie afd. Warmond 
7.    Benoeming nieuwe leden kascommissie Seniorenvereniging  
       Teylingen 
8. Contributie 2021 
9. Stand van zaken binnen Seniorenvereniging Teylingen 
10. Rondvraag en sluiting     
  
 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
https://seniorenverenigingteylingen.nl/bestuur/jaarverslagen
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Seniorenvereniging Teylingen 
        

Oktober 2020 

14 wo 14.30- Algemene 
Ledenvergadering 

De Oude Tol 

20 di 09.30 Bestuursvergadering Zaal 6 

Agenda Sassenheim 
 

September 2020 

29 di 14.30 Leesclub  (geannuleerd) Zaal 8 

Oktober 2020 

01 do 13.30-17.00 Bridgen Zln 5+6 

01 do 14.00-16.00 Informatiemiddag Positieve 
Gezondheid  
(zaal open 13.30 uur) 

Theaterzaal 
Onderdak 

05 ma 09.30-11.30 Aquarelleren/tekenen Zaal 10 

05 ma 14.00-16.00 Hobbygroep Zaal 6 

05 ma 14.30-16.30 Bowlen De Oude Tol 

06 di 09.00 Eucharistieviering Pancratius 

07 wo 10.00-11.30 Tablet voor beginners en 
digitaal inloop café 

Zaal 6 

07 wo 15.30-18.00 Najaarsdiner  
(zaal open 15.00 uur) 

De Oude Tol 

08 do 13.30-17.00 Klaverjassen Zaal 5+6 

12 ma 14.00-16.30 Filmmiddag 
(VOL: deur theaterzaal open 
13.30 uur) 

Theaterzaal 

13 di 14.30-16.00 iPad voor beginners Zaal 6 

14 wo 10.00-11.30 Tablet voor beginners Zaal 6 

15 do 13.30-17.00 Bridgen Zln 5+6 

19 ma 09.30-11.30 Aquarelleren/tekenen Zaal 10 

19 ma 14.00-16.00 Hobbygroep Zaal 6 

20 di 14.30-16.00 iPad voor beginners  
geannuleerd 

Zaal 6 

21 wo 10.00-11.30 Tablet voor beginners en 
digitaal inloop café 

Zaal 6 

22 do 13.30-17.00 Klaverjassen Zaal 5+6 

27 di 14.30-16.00 iPad voor beginners Zaal 6 

28 wo 10.00-11.30 Tablet voor beginners Zaal 6 

29 do 13.30-17.00 Bridgen Zaal 5+6 

21 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

24 do 14.30-16.30 Bloemschikken 
(deur Theaterzaal  open 
14.00 uur) 

Theaterzaal 

24 do 13.30-17.00 Klaverjassen Zaal 5+6 
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29 di 14.30-16.00 Leesclub Zaal 5 

30 wo 14.00 Wandelgroep  
Stap mee 

Sassennest 

 
   In verband met de bereikbaarheid van Ank Ruijgrok, coördinator bridgen, 
aanmelding deelname bridgen de dag voor de donderdag dat het bridgen 
plaatsvindt. 
   Aanmelden bij Theo Witteman, email th.witteman@planet.nl. 
   De iPadmiddag van 20 oktober 2020 is verplaatst naar 10 november. Deze vindt 
gelijktijdig plaats met de inloopbijeenkomst. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Agenda Voorhout 

September 2020 

29 di 09.00 Schilderen en tekenen De Verdieping 

29 di 14.00 Klaverjassen De Verdieping 

30 wo 14.00 Sjoelen De Verdieping 

Oktober 2020 

06 di 9.30 Schilderen en tekenen De Verdieping 

06 di 14.00 Klaverjassen De Verdieping 

07 wo 14.00 Sjoelen De Verdieping 

13 di 14.00 Klaverjassen De Verdieping 

14 wo 14.00 Sjoelen De Verdieping 

20 di 9.30 Schilderen en tekenen De Verdieping 

20 di 14.00 Spellenmiddag De Verdieping 

21 wo 14.00 Sjoelen De Verdieping 

27 di 14.00 Klaverjassen De Verdieping 

28  wo 14.00  Sjoelen De Verdieping 
 
 
 
 
 
 

mailto:th.witteman@planet.nl
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Agenda Warmond 

Oktober 2020 

02 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

06 di 14.00 Soos Trefpunt 

07 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

08 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

09 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

13 di 14.00 Wijnenproeverij Trefpunt 

14 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

15 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

16 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

21 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

22 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

22 do 18.00 Dineren met Senioren  
Wapen van Warmond 

Dorpsstraat 90 
Warmond 

23 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

28 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

29 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

30 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

 
Wat is er nog meer te doen in Warmond. 
Buurtkamer Warmond 
Elke dinsdagochtend in 't Trefpunt van 10.00 – 12.00 uur. koffie/ thee € 0,80 
 
Alzheimer Café Teylingen-Noordwijkerhout Maandag 12 oktober 2020 
Sassembourg 
Jan van Brabantweg 1 
2171 HC Sassenheim 
Thema: Verschillende vormen van dementie 
Wist u dat er meer dan 50 verschillende vormen van dementie zijn? En dat de oorzaak 
van de achteruitgang van de hersenen bepaalt welke vorm van dementie iemand 
heeft?  Laat u voorlichten over de verschillende vormen en over hun kenmerken om zo 
beter te begrijpen wat een specifieke vorm van dementie voor gevolgen heeft. 

We houden ons aan de richtlijnen om besmetting met het Covid-19 virus te voorkomen. 
Dat betekent dat we vragen of u zich wilt aanmelden, 
# bij mevrouw Wil van der Kwaak, telefoon 06 46 033 996 op woensdag 9 september  
   tussen 16 en 17 uur, of 
# via email: alzheimercafe.teylingen.noordwijkerhout@alzheimervrijwilligers.nl 
# u met maximaal twee personen uit een huishouden komt en u de aanwijzingen van  
   de werkgroep leden opvolgt.

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/zuid-holland-noord/alzheimer-cafe-teylingen-noordwijkerhout
mailto:alzheimercafe.teylingen.noordwijkerhout@alzheimervrijwilligers.nl
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Themamiddag “Positieve Gezondheid”  
 
Seniorenvereniging Teylingen organiseert op donderdag 1 oktober 2020 een 
themamiddag over "Positieve Gezondheid".  
De presentatie is in handen van Nancy Baghdadi (directeur) en Leny Noteboom 
(mantelzorgadviseur) van Welzijn Teylingen.  
Positieve Gezondheid is een nieuw begrip in Nederland. Veel mensen vinden dat ze 
gezond zijn wanneer ze geen lichamelijke klachten hebben en niet ziek zijn. 
Gezondheid is echter meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over veerkracht, 
over meedoen in de maatschappij, over zingeving  en over de omgeving waarin je leeft. 
Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, maar juist om wat iemand wel kan, 
belangrijk vindt en eventueel wil veranderen. Ook mensen met een (chronische) ziekte 
kunnen zich gezond voelen. Zij kunnen zich aanpassen aan de veranderingen in hun 
leven. U kent vast wel iemand met een lichamelijke of geestelijke beperking die zich 
toch goed voelt. Of een ouder persoon die zich nog prima weet te redden, ondanks de 
gezondheidsproblemen die ouderdom met zich meebrengt of kan brengen. Op 1 
oktober nemen we u mee in deze nieuwe benadering van gezondheid en gaan we 
samen verkennen wat het voor u kan betekenen. 
 
Aanmelden: gezien het beperkte aantal plaatsen in verband met het Coronavirus is 
voor deze themamiddag aanmelden verplicht. 
Bij het secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen per email 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of  
telefonisch 06 1818 4053 (tussen 11.00 en 13.00 uur). 
 
Locatie:   Theaterzaal van ‘t Onderdak, Sassenheim 
Aanvangstijd:  14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Kosten: Toegang en koffie/thee is gratis.  
 
 
 
 
Meedenkersnetwerk  
Graag informeren wij u over het Meedenkers-netwerk voor 
inwoners van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en 
Noordwijk. Dit is een netwerk van vrijwilligers en 
beroepskrachten die verstand hebben van wonen, sociale 
contacten, activiteiten, zorg en financiën. Het Meedenkers-
netwerk wordt financieel ondersteund door deze vier gemeenten, maar ook door het 
Ministerie van V.W.S. Het netwerk vormt met bestaande organisaties een 
samenwerkingsvorm van onafhankelijke cliëntondersteuning. Alle meedenkers zijn 
aangesloten bij een van de deelnemende organisaties: Seniorenvereniging Teylingen, 
KBO Noordwijk/Noordwijkerhout, MEE Zuid Holland Noord, Welzijn Teylingen, 
WelzijnsKompas, Lumen Holland Rijnland, Cardea en Welzijn Noordwijk. 
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Meedenkers zijn beroepskrachten en vrijwilligers die cliëntondersteuning bieden. Zij 
wijzen de weg binnen het sociaal domein en bieden een luisterend oor voor mensen die 
met een vraag of probleem zitten en niet goed weten waar zij terecht kunnen. Inwoners 
van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk kunnen GRATIS gebruik maken van het 
nieuwe Meedenkersnetwerk.  
 
Het is niet altijd makkelijk om de weg te vinden naar maatschappelijke loketten, 
regelingen en activiteiten. Meedenkers helpen daarbij. Zij zijn een gids en wijzen 
inwoners snel en eenvoudig de weg.  Dat gebeurt op dit moment alleen digitaal en 
telefonisch, maar na de coronacrisis kan een Meedenker ook thuis langskomen of 
ergens afspreken. Zij kunnen dan eventueel mee naar een afspraak met bijvoorbeeld 
de gemeente. 
Een inwoner die een hulpvraag heeft op maatschappelijk gebied, maar niet weet bij wie 
hij terecht kan, kan contact leggen met het Meedenkersnetwerk.  
Door de coronacrisis zijn er ook inwoners die zich eenzaam of ongerust voelen of 
financiële problemen hebben. Het Meedenkers-netwerk is er ook graag voor deze 
mensen. Op de website www.meedenkersnetwerk.nl staan alle meedenkers, de 
onderwerpen waar zij veel van weten en in welke van de vier gemeenten zij actief 
zijn. Tot en met augustus 2020 zijn al enkele tientallen mensen u voorgegaan; schroom 
dus niet om contact op te nemen. Dat kan via de website en telefonisch met de 
coördinator van het Meedenkersnetwerk, Nadia te Water, tel. 06-1069 9282, email 
info@meedenkersnetwerk.nl 
 

 
 

 
 

http://www.meedenkersnetwerk.nl/
mailto:info@meedenkersnetwerk.nl
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VOLMACHT 

 
Met dit formulier geef ik, lid van Seniorenvereniging Teylingen (en bij deze 
volmachtgever) 
Naam: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode+ Woonplaats: …………………………………………………………………… 
 
een volmacht aan medelid van Seniorenvereniging Teylingen (en bij deze 
gevolmachtigde) 
Naam: 
……………………………………………………………………………………………… 
 
Adres:…………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode+ Woonplaats: …………………………………………………………………… 
om voor en namens mij de Algemene Ledenvergadering van 14 oktober 2020 bij te 
wonen en te stemmen. 
 
O Dit is een algemene volmacht. De gevolmachtigde mag naar eigen inzicht voor mij 

stemmen. 
O Dit is een doelvolmacht. De gevolmachtigde stemt voor mij over de volgende 

agendapunten:  

 Vaststelling secretarieel jaarverslag 2019   

 Vaststelling financieel jaarverslag 2019 

 Goedkeuring begroting 2020  

 Vaststelling contributie 2021   
Vul de volmacht in, zet uw handtekening eronder en geef hem mee aan de 
gevolmachtigde. Die levert hem aan het begin van de vergadering in bij de secretaris. 
 
Het is ook mogelijk de volmacht te sturen naar : 
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 
Kagerdreef 186  
2172 HR Sassenheim  
of per email naar: 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl.  
Doe dat uiterlijk 24 uur vóór de vergadering.  
   
De gevolmachtigde weet wat mijn mening is en zal mijn stem in overeenstemming 
daarmee uitbrengen. 
 
Handtekening volmachtgever: 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Berichten uit Warmond 

Afspraken Corona 

 Houdt u zich aan het coronaprotocol zoals beschreven op pagina 5 

 Voor alle activiteit zult u zich moeten aanmelden  

 klaverjassen aanmelden bij; 
 Chris: mobiel  06 122 605 19 tussen 19.00 en 20.00 uur of per mail 

chris.zwetsloot@casema.nl 
 

 Bij het kaarten zal er aangepaste wissel procedure worden gevolgd. 

 Voor alle andere bijeenkomsten:  

 aanmelden bij Corri telefoon 06 522 477 17  dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur of  
 e-mail: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl    

   
 Het aantal deelnemers per activiteit is gemaximaliseerd, afhankelijk van de ruimte 

waarin die plaatsvindt 

 In het Trefpunt  zijn handreinigingsmiddelen aanwezig. 

 
Dit zijn enige maatregelen die ten alle tijde kunnen worden aangepast als dat nodig 
blijkt te zijn, maar daar zullen wij u tijdig van op de hoogte brengen. 

 
De activiteitengroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chris.zwetsloot@casema.nl
mailto:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl
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Wij draaien weer en doen dat Coronabestendig.  
 
De opening van het seizoen vond plaats op dinsdag 8 september, na een lange 
inactieve tijd was het dan weer zover. 
De belangstelling hadden wij wat hoger ingeschat maar het zou zo maar kunnen dat 
veel leden nog een beetje afwachtend zijn om naar de gezamenlijke middagen te 
komen.  
Wij kunnen u geruststellen, de maatregelen worden conform de corona protocollen  
gehandhaafd. Op ruime afstand proberen wij het toch een beetje sfeervol te laten 
verlopen.  
 
Voor de opening hadden wij filmmateriaal ter beschikking gekregen van Rose Marie 
Keijzer. Zij had voor de corona thuisblijvers in de tijd allemaal filmpjes opgenomen 
van Warmonders en de mooie omgeving die  Warmond zo treffend weergeeft.  
Het  was heel herkenbaar en de aanwezige leden hebben zich kostelijk vermaakt.  
Onder het genot van een drankje en een hapje kon nog even worden na gebabbeld 
over het wel en wee van de afgelopen tijd.  
 

In komende maand zijn er weer nieuwe activiteiten dus loop gewoon even binnen wel u 
van tevoren aanmelden.  
  
De activiteiten groep  
 
 
 
Soosmiddag . 

Dinsdag 6 oktober a.s. is er weer de sjoel en spel middag, waarbij  
het ook mogelijk is om te kleuren ( materiaal is aanwezig) of gezellig 
met uw eigen hand- brei- of haakwerkje bij te kletsen . 
Ook deze activiteit moet voldoen aan de coronaregels, dus wordt u 
verzocht u aan te melden om mee te kunnen doen. 

 
Wij hopen dat u weer zin heeft in een praatje en een spelletje 

Datum Dinsdag 6 oktober  2020 

Tijd  14.00-16.00 uur 

Inloop 13.45 uur 

Max. deelnemers 15 

Plaats Trefpunt in de Kleine Zaal 

Kosten € 2,50 p.p. inclusief koffie/thee met wat lekkers 

Aanmelden  
(zie afspraken 
corona) 

Ja, tot uiterlijk maandag 5 oktober 18.00 uur    
 aanmelden bij Corri:  telefoon 06 522 477 17   of  

       per e-mail: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
of door inleveren formulier op pagina 20   

 

mailto:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl
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Klaverjassen. 
 
Om eenieder  de ruimte te geven die verplicht is, kaarten wij 
in de grote zaal van het Trefpunt , misschien iets minder 
gezellig maar de sfeer maken wij dan wel zelf.  
 
 

Data Donderdag 01-10 / 08-10 / 15-10 / 22-10 en  29-10 2020 

Tijd  13.30 – 16.00 uur 

Inloop 13.15 uur 

Max. deelnemers 28 

Plaats Trefpunt in de Grote Zaal 

Kosten € 4,00 p.p. inclusief koffie/thee met koekje 2x 

Aanmelden  
(zie afspraken 
corona) 

Ja, tot woensdagavond  20.00 uur    
 bij; Chris: mobiel  06 122 605 19 tussen 19.00 en 20.00 uur of 

per mail chris.zwetsloot@casema.nl   

 
Wijnproeverij van Wijnen van Marc 
  
Komt u gezellig wijn proeven op dinsdag 
13 oktober? Wijnen van Marc heeft 
biologische wijnen uit Europa voor u klaar 
staan. U proeft verschillende rode en witte 
wijnen en Marc zal u meenemen op reis 
door Europa. We eindigen met een leuke 
wijnquiz dus wie weet wint u de prijs.  
Deelname is gratis.  
We hopen u de 13e zien!  
 
Wijnen van Marc 
omdat bio logisch is 
 

Datum Dinsdag 13 oktober 2020 

Tijd  14.00-16.00 uur 

Inloop v.a. 13.45 uur 

Max. deelnemers 35 

Plaats Trefpunt in de Grote Zaal 

Kosten Geen 

Aanmelden  
(zie afspraken 
corona) 
 

Ja, tot uiterlijk vrijdag 09 oktober 2020 18.00 uur 
 aanmelden bij Corri:  telefoon 06 522 477 17   of  

       per e-mail: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl   
of door inleveren formulier op pagina 20   

 
 

mailto:chris.zwetsloot@casema.nl
mailto:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl
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Eten bij het Wapen van Warmond. 

Zoals voorgaande jaren is Louis van het Wapen weer 
bereid om voor de senioren een voortreffelijke maaltijd te 
serveren. Wij zijn de laatste jaren daar op een vorstelijke 
manier ontvangen en daarom willen wij dit als traditie 
blijven voortzetten. 

Vanwege de corona maatregelen kunnen wij geen 40 
personen op een avond verwelkomen, dus daarom 
hebben wij 2 avonden gereserveerd,  

donderdag 22 oktober 2020 en donderdag 19 november 2020, 

zo kunnen wij aan de protocollen voldoen en hoeft u niet weg te blijven omdat u 
misschien toch wat  terughoudend bent vanwege het coronavirus  
 
De tafelindeling zal anders zijn dan in voorgaande jaren, geen tafels voor 10 personen 
maar tafels voor 4 personen. 
Leden van seniorenvereniging Teylingen afd. Warmond hebben altijd voorrang op 
leden uit andere afdelingen en niet leden. 

Louis en zijn team zullen u weer een 3 gangen diner voorschotelen met 2 drankjes erbij 
en wij hopen weer op 2 volle avonden, gezellig en sfeervol zoals u dat van ons gewend 
bent te krijgen. 

Meld u op tijd aan, want vol is vol 

Datum Donderdag 22 oktober 2020 

Tijd  18.00 

inloop v.a.17.30 uur 

Plaats Het Wapen van Warmond, Dorpsstraat  

Max. deelnemers 20 

Kosten € 27,50 p.p. 

Aanmelden  
(zie afspraken 
corona) 
 

Ja, tot uiterlijk vrijdag 16 oktober 2020 18.00 uur  
 aanmelden bij Corri:  telefoon 06 522 477 17   of  

       per e-mail: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
of door inleveren formulier op pagina 20   

 
De tweede avond zal zijn op donderdag 19 november 2020 ook voor deze avond 
kunt u zich al aanmelden. 
 
 
 

mailto:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl
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aanmeldformulier  activiteiten oktober 2020 
 
0 *Ja, ik / wij wil deelnemen aan: 

 

0 * Soosmiddag d.d. dinsdag 06 oktober 2020. Kosten: € 2,50 p.p. 

 

0 * Wijnproeverij d.d. dinsdag 13 oktober 2020. Kosten: gratis 

 

0 * dineren met Senioren donderdag 22 oktober 2020. Kosten: € 27,50 p.p.*1 

 

0 * dineren met Senioren donderdag 19 november 2020. Kosten: € 27,50 p.p.*1 

 

Onder voorbehoud van de corona maatregelen 

*Naam 1:___________________________________________________ 
 
*Adres:_____________________________________________________  
 
*Telefoonnummer:_____________________________________________ 
    
*Naam 2:___________________________________________________ 
 
*Adres:___________________________________________________ 
 
*Telefoonnummer:________________________________________________ 
 
*1 betekent: Uw aanmelding is pas geldig na betaling.  
Contant bij Corri van Wetten, Kloosterwei 204, 2361XP Warmond, of via 
bankrekening NL11 RABO 0354592572 t.n.v Seniorenvereniging Teylingen. Onder 
vermelding van Dineren met Senioren en de datum waarop u wil deelnemen. 
 
Dit formulier kan  ingeleverd worden bij:  
Corri van Wetten, Kloosterwei 204, 2361 XP Warmond. 06 522 477 17 
Of afgeven tijdens een van de bijeenkomsten van afdeling Warmond. 
 
Datum tot wanneer u kunt inschrijven staat vermeld bij de activiteiten. 
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DOORLOPENDE MACHTIGING                          SEPA 
 
Incassant: Seniorenvereniging Teylingen    ID :NL13ZZZ779141040000 
p/a Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim     

 
Kenmerk machtiging: incasso contributie vereniging 
Door het invullen van uw bankrekening en het ondertekenen van dit formulier geeft u 
toestemming aan Seniorenvereniging Teylingen om jaarlijks een bedrag ter hoogte van 
de vastgestelde jaarcontributie van uw rekening af te schrijven. 
 
Naam lid 1:    …………………………………………………………………………………… 

 

Naam lid 2:       ………………………………………………………………………………… 

 

Adres + woonplaats:  ..……………………………………………………………………. 

 

Telefoon: ……………..……………………mobiel: ………………………………………. 
 
Bankrekening IBAN-nummer :         

NL 
 

                     

 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank 
naar de voorwaarden. 
 
Plaats:                                                                    2020 (datum) 
 
Handtekening lid 1:     Handtekening lid 2: 
 
 
 
 
 
 
 
Aanmeldingsformulier zenden naar:  
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen 
Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim. 
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Aanmeldingsformulier nieuw lid  /  nieuwe leden         
 
Onderstaande perso(o)n(en) geven / geeft zich op als lid van: 
 
О  afd. Sassenheim            О Voorhout           О afd. Warmond 
 
Lid 1 

Voorletters en Achternaam ______________________________________ 

Tussenvoegsels __________________Geboortedatum ________________ 

Roepnaam ______________________________________ geslacht M / V * 

Straat en huisnummer __________________________________________ 

Postcode en Plaats _____________________________________________ 

Telefoon   _______________________Mobiel _______________________ 

Emailadres ___________________________________________________ 
Indien uw partner lid wil worden: 
Lid 2 
Voorletters en Achternaam ______________________________________ 

Tussenvoegsels __________________Geboortedatum ________________ 

Roepnaam ______________________________________ geslacht M / V * 

Wilt u gebruik maken van de collectiviteitskorting bij: 

О   Zorg en Zekerheid                       О   Zilveren Kruis Achmea          
 
Plaats:                                                                                       2020 (datum) 
 
 
Handtekening lid 1 Handtekening lid 2 
 
 
 
 
 
 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 
 
Wilt u gebruik maken van de automatische incasso dan kunt u tevens het aan de 
achterzijde staand machtigingsformulier invullen en ondertekenen. 
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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 email: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@seniorenverenigingteylingen.nl 

tel.: 06-4284 8205 

Otto Knottnerus B email: ottoknottnerus@cs.com 

tel. 071-3010635 

Henny   Langenberg O email:  ghlangenberg@ziggo.nl 

coördinator     ouderenadviseurs 

tel. 071-3010895 

Dick Voerman     O  email:  voorzitter@seniorenverenigingteylingen.nl 

 tel.: 06-4808 5888 

Joke Vos  O  Email:  joke.d.vos@ziggo.nl 

 tel. 0252-213627 

 
 

mailto:bvandennouwland@ziggo.nl
mailto:mbergm@ziggo.nl
mailto:henkbrouwer_53@hotmail.com
mailto:h.cloosterman@planet.nl
mailto:hansentheavd@casema.nl
mailto:emdehaas@ziggo.nl
mailto:penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:ottoknottnerus@cs.com
mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
mailto:voorzitter@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:joke.d.vos@ziggo.nl
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van Seniorenvereniging Teylingen, 
afdeling Warmond. 

En wordt 10 keer per jaar bij de leden bezorgd. 
 
Redactie:  Activiteitencommissie. 
Drukwerk: Eigen beheer.       
Oplage:     325 stuks 
Bezorging: vrijwilligers  
Nieuwsbrief niet ontvangen: Corri van Wetten, tel. 06 522 477 17 
 
Redactieadres:  
Kloosterwei 204, 2361XP Warmond. Tel 06 522 477 17 
E mail: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
 

Activiteitencommissie Warmond 
Chris Zwetsloot 

Corri van Wetten 
Elly Wabeke 

Louise Munneke 
Chris van Veen 

 
********** 

 
LIDMAATSCHAP 
Contributie van Seniorenvereniging Teylingen, alle afdelingen  
bedraagt € 25,00 p.p. per jaar 
 
Beëindiging van het lidmaatschap 
Beëindiging van het lidmaatschap door middel van een schriftelijke opzegging bij het 
secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen.  
Opzegging dient vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar te zijn 
doorgegeven. 
Bij opzegging na 1 december bent u nog een heel jaar contributie verschuldigd.  
  
Wijziging persoonlijke gegevens 
Om de ledenadministratie up-to-date te houden vragen wij de medewerking van onze 
leden. Ook voor de bezorging van onze nieuwsbrief en het blad van KBO-PCOB 
moeten veranderingen in uw gegevens bij de ledenadministratie bekend zijn. 
Schriftelijk of telefonisch kunt u deze melden bij:  

Secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen, 
Kagerdreef 186, 2172HR Sassenheim 

email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
tel. 06 1818 4053 

mailto:corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl
mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl

