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Dagelijks bestuur 
Voorzitter: Dick Voerman 

email: 
 dickvoerman@icloud.co
m 

telefoon: 06-4808 5888 
Penningmeester:  Evert Hegnauer 

email:                                                                      
everthegnauerkbo@gmailom 

telefoon: 06-4284 8205 
Secretaris, ledenadministrateur:  Netty Havenaar  

email:                                                 
kboteylingen.secretariaat@gmail.com 

telefoon:  06-1818 4053 

Bestuursleden belangenbehartiging Jan van Bakel 
en Adviesplatform WMO en Jeugd   

email: 
 janvanbakel@outlook.co
m 

telefoon: 06-25064586 
 
Bestuursleden 
Vice-voorzitter:   Hans Boere 

email:  bvo@casema.nl 
telefoon: 06-22526285 
2e secretaris:  Wim van Kampen  

email:  wjvkampen@gmail.com 
telefoon: 0252-214992 
Bestuurslid:  Chris Zwetsloot  

email:                                                              
chris.zwetsloot@casema.nl 

telefoon: 071-8889544 
Bestuurslid Corri van Wetten 

email: warmbovaoud@live.nl 
telefoon: 06--52247717 
Coördinator ouderenadviseurs HennyLangenberg

  
Email: ghlangenberg@ziggo.nl 
Telefoon 06-15094407 
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Geachte dames en heren, 
 
Het afgelopen jaar is voor onze organisatie heel 
goed geweest. We zijn samen op weg gegaan naar 
de fusie per 1 januari 2020. We zullen dat op 10 
januari volgend jaar bezegelen. Het jaar 2019 heeft 
ook hele bijzondere momenten gekend. Ik kan met 
veel trots terugkijken op de demonstratie van onze 
jongeren op het Malieveld. Zij zijn het die een appel 
op ons doen om ervoor te zorgen dat we in een 
gezondere wereld leven. Het is triest dat er politieke 
kopstukken zijn die de klimaatcrises ontkennen.  
De dagen worden steeds korter en de spreekwoordelijke 
donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Een tijd met 
veel sfeer en gezelligheid. We kijken uit naar de 
geboorte van dat bijzondere kind in Bethlehem. Hij kan 
ons de kracht geven om samen met jong en oud 2020 
een nieuwe impuls te geven om ons leven nieuwe glans 
te geven. De boodschap van dat kleine kind kan ons 
inspireren. Laten we samen onze schouders er onder 
zetten om te komen tot een zeer gelukkig en vredig 
2020. Laten we blijven omzien naar elkaar. Ik wens u een 
Zalig Kerstfeest met allen die van u houden. Moge de 
start van het nieuwe jaar u veel vreugde geven. Uw 
bestuur wenst u allen een geweldige Kerst en Nieuwjaars 
tijd toe. 
Tot volgend jaar 
 
Namens het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen 
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Voorzitter Dick Voerman 
 

 
 
 

  

 

PRETTIG KERSTFEEST 
TOEGEWENST DOOR HET BESTUUR VAN 

SENIORENVERENIGING  TEYLINGEN 
EN VOOR 2020 

 

wensen wij jullie – en hen die jullie omringen - het 
allerbeste. 

Geluk in grote en kleine dingen, maar bovenal 
 

GELUKKIG MET ELKAAR 
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Samenwerking Welzijn Teylingen / 
Seniorenvereniging Teylingen 

 

 

 

 

 

 
 
In de afgelopen periode hebben intensive contacten met 
Welzijn Teylingen ertoe geleid dat er een 
samenwerkingsverband tussen Welzijn en 
Seniorenvereniging Teylingen tot stand is gekomen. Zo 
kunnen onze ouderenadviseurs (OA’s) bij 
intakegesprekken op verzoek van Welzijn Teylingen 
worden ingezet bij hulpvragen. Dit kunnen vragen zijn 
over zorgverlening, het verkrijgen van hulpmiddelen, 
wonen- en woningaanpassingen, financiële regelingen 
en subsidies, administratieve zaken, vervoer en 
tijdsbesteding 
Joke Vos en Huub Cloosterman zijn de eerste twee die 
een overeenkomst tekenen met Welzijn. Inmiddels 



 
 

 6   
 

hebben meerdere OA’ hun handtekening gezet. Ik ben 
blij dat deze contacten tot stand zijn gekomen.  
 

NS-Keuzedagen blijven behouden dankzij inzet 
KBO-PCOB 
De treinabonnementen van NS gaan vanaf volgend jaar 
veranderen. Dat heeft de NS op dinsdag 5 november 
bekendgemaakt. NS wil de korting tijdens de middagspits 
schrappen. Ook de Keuze-dagen, waar veel senioren 
gebruik van maken, dreigden te verdwijnen. Maar 
dankzij inzet van KBO-PCOB blijven ze alsnog behouden. 
De NS neemt de maatregel om het groeiend aantal 
reizigers in de spits meer kans op een zitplaats te bieden. 
Bovendien vindt NS het geven van korting niet te 
rechtvaardigen voor de grootste groep reizigers in de 
middagspits die een dergelijke korting niet krijgt. Het 
besluit betekent onder meer dat 700 duizend mensen 
die nog steeds een NS-voordeelurenkaart (VDU) hebben 
vanaf 2021 hun korting van 40 procent in de middagspits 
kwijtraken. Ter compensatie wordt de prijs van de VDU-
kaart enigszins verlaagd. 
 
Keuzedagen blijven 
De maatregel heeft dus ook gevolgen voor senioren met 
deze korting. KBO-PCOB betreurt het verdwijnen van de 
korting, omdat ook tijdens de Keuzedagen, die door veel 
senioren worden gebruikt, de korting niet meer geldig is 
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in de middagspits. NS dreigde de Keuzedagen helemaal 
af te schaffen. Dat is dankzij de inspanningen van KBO-
PCOB tegengehouden. Bovendien heeft NS op ons 
aanraden besloten de Keuzedag het hele jaar geldig te 
maken en vervalt de verplichting om de Keuzedag iedere 
twee maanden op te maken. Daarmee wordt de wens 
van veel senioren ingewilligd. Daarnaast introduceert NS 
zogenoemde Flexdagen voor 65 plussers. Zonder een 
abonnement, zoals VDU, kunnen deze senioren, drie 
vrije reisdagen voor €39 kopen. 
De consumentenorganisaties in het Landelijk overleg 
consumentenbelangen openbaar vervoer (Locov) 
hebben over de wijzigingen, op verzoek van NS, eerder 
een uitgebreid advies over uitgebracht. De wijzigingen 
zijn onder andere gericht op stopzetting van kortingen 
tijdens de middagspits en overgang van abonnementen 
van Reizen op Saldo naar Reizen op Rekening. 
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Uitnodiging Buitengewone algemene 
Ledenvergadering 
met aansluitend 

nieuwjaarsbijeenkomst/fusiefeest 
 

Wij nodigen alle leden van Seniorenvereniging Teylingen 
van harte uit voor het bijwonen van de buitengewone 
algemene ledenvergadering op vrijdagmiddag  10 
januari 2020 om 14.00 uur. 
Deze vergadering zal worden gehouden bij Hotel Van der 
Valk te Sassenheim. Vanaf 13.30 uur heten wij van u van 
harte welkom. 
Deze extra buitengewone algemene ledenvergadering 
wordt gehouden voor het opnieuw ter stemming 
brengen van het fusievoorstel tussen de drie afdelingen 
van Seniorenvereniging Teylingen. In de afzonderlijke 
vergaderingen van de respectievelijke afdelingen in 
november 2019 kon geen stemming plaatsvinden omdat 
niet de vereiste twee/derde van het aantal leden 
aanwezig of vertegenwoordigd was. In deze tweede 
gezamenlijke vergadering kan stemming plaatsvinden 
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde 
leden. 
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Gezien het belang van het te nemen besluit voor onze 
vereniging vragen wij u deze vergadering bij te wonen.  
Aansluitend vindt een “feestelijke gezamenlijke 
nieuwjaarsbijeenkomst“ plaats waarbij voor u zullen 
optreden “De Vergeten Zangeressen van het 
Vaderlandse Lied”.  
Theaterartiesten Charlotte Welling 
en Trio Dobbs brengen een 
muziekprogramma met 
ontroerende, confronterende en 
meedeinende liedjes. Zij duiken in 
het verleden en laten op hun 
eigen wijze een prachtig en soms 
ook confronterend tijdsbeeld van 
de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zien. De 
middag wordt afgesloten met een gezellige loterij.  
Deelnamekosten €5,00 (incl. koffie, consumpties en 
vervoer). Voor het bijwonen van deze middag bieden wij 
vanaf verschillende opstapplaatsen gratis busvervoer.  
Om een en ander te organiseren adviseren wij u zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 20  december 
2019 aan te melden.  
Zorg dat u  zich op tijd aanmeldt, want vol is vol! 
Aanmelden: door  het invullen van het 
aanmeldingsformulier zie p21) met vermelding of u 
gebruik wilt maken van de bus en of wij rekening dienen 
te houden met eventuele allergieën en/of dieetwensen. 
Lever het formulier op een van de volgende adressen. 
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• in Voorhout bij Hans Boere, Julianalaan 27, tel. 06-
22526285, of Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 
tel. 0252-214992 

• in Warmond bij Corri van Wetten, Kloosterwei 204, 
tel. 071-3011690  

 

AgendaGezamenlijke activiteiten 
Seniorenvereniging Teylingen 
 December 2019 
 

10 wo 10.00 Start 3-daagse 
kerstreis naar ’s 
Heerenberg 

Opstapplaats 
Onderdak 

26 do  Opstapplaatsen 
Kerstdagtocht 

09.30 Kerkplein 
Voorhout 
09.45 Onderdak, 
Sassenheim 
10.00 Trefpunt, 
Warmond 

 

Januari 2020 
10 vr 14.00-17.00 Buitengewone 

algemene Leden-
vergadering met 
aansluitend 
nieuwjaarsbijeenkoms
t/fusie-feest (zaal 
open 13.30 uur) 

Van der Valk 

17 vr 09.45-16.00 Regionaal Noordwijkerhou
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Klaverjassen in  
Puyckendam 
Pilarenlaan 4P1 

t 

 

 
 

Agenda Sassenheim 
December 2019 
 

05 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

09 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 

09 ma 14.30-16.30 Kaas- en wijnproeverij  
Geannuleerd! 

Zaal 5+6 

11 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

12 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

16 ma 09.30-12.00 Bestuursvergadering Zaal 10 

16 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

17 di 09.30-12.00 Bloemschikken: 
kerststuk 
maken (zaal open 9.00 
uur) 

Zaal 5+6 

17 di 14.30-16.00 Digitale inloopcafé  
(iPad/Tablet) 

Zaal 6 

17 di 14.30-16.00 Leesclub Zaal 8 

19 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

 19 do 14.30-16.30 Kerstbingo met loterij Theaterzaal 

20 vr 14.30-18.00 Kerstviering (zaal open 
14.00 uur) 

De Oude 
Tol 

23 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 8 

                                             Januari 2020 
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02 do 13,30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

06 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 

06 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

06 ma 14.30-16.30 Bowlen De Oude 
Tol 

07 di 09.00 Eucharistieviering  

07 di 10.00-12.00 Inloopspreekuur  

08 wo 10.00-11.30 Digitaal Inloop Café Zaal 6 

08 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

09 do 13.30-17.0 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

13 ma 09.30-12.00 Bestuursvergadering  Zaal 6 

13 ma 14.30-16.30 Filmmiddag (zaal open 
14.00) 

Zaal 5+6 

16 do 13.30-17.00 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

20 ma 09.30-11.30 Tekenen/aquarelleren Zaal 6 

20 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

22 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

23 do 13.30-17.00 Klaverjassen/Bridgen Zaal 5+6 

23 do 14.30-16.30 Bingo Theaterzaal 

28 di 14.30-16.00 Leesclub Zaal 6 
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            Agenda afd. Voorhout 

December 2019 
03 di 09.30 Tekenen/schilderen De Verdieping 

03 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

10 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

17 di 11.00 Kerstviering m.m.v. 
Cultuur Verheft 

De Verdieping 

18 wo 14.00 Kerststukje maken Bloemsier- 
Kunst Natasja 

24 di 13.00 Kerst klaverjassen en 
sjoelen 

De Verdieping 

31 di 13.00 Oudejaars klaverjassen 
en  
Sjoelen 
 

De Verdieping 

                                              Januari 2020 
07 di 09.30 Tekenen/schilderen De Verdieping 

07 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

14 di 14.00 Seniorenmiddag Oranje 
Vereniging   

De Verdieping 

21 di 09.30 
14.00  

Tekenen/schilderen 
Klaverjassen en sjoelen 

De Verdieping 

28 di 14.00 Klaverjassen en sjoelen De Verdieping 

 

LET OP: op24 en 31 december begint het 
klaverjassen en sjoelen om 13.00 uur 
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                        Agenda afd. Warmond 

December 2019 
03 di 14.00 Soos Trefpunt 

04 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

05 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

06 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

11 wo 10.00  Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

12 do 12.00 Kerstlunch Trefpunt 

13 vr 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

18 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

18 wo 14.30 Kerststukje maken  Trefpunt 

19 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

20 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

Januari 2020 
02 do 13.30 Klaverjassen 

Onder voorbehoud 
Trefpunt 

07 di 14.00 Soos Trefpunt 

08 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

09 do 13.30  Klaverjassen Trefpunt 

10 vrij 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

16 do 13,30 Klaverjassen Trefpunt 

17 vrij 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

22 wo 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

23 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

24 vrij 10.00 Jeu de Boules in Sportpark Overbos 

30 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 
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KERSTVERHAAL 
 
 
Wil je een kopje warme chocolademelk?” 

Daan knikt naar de oude dame die hem vriendelijk toelacht. 

Ze draagt een rode jurk met een wit schort. Op haar neus 

staat een klein rond brilletje en haar grijze haren zijn in een 

knot gebonden. 

“Ik heb net kerstkransjes gemaakt, wil je er eentje proeven?” 

Daan knikt weer. “Sorry,” fluistert hij, “ik wist niet…” 

“Wil je niet zitten?” 

Aarzelend neemt hij plaats op een van de houten stoelen aan 

de keukentafel. Verlegen staart hij naar de geborduurde witte 

kaarsjes op het rode tafelkleed. 

“Alsjeblieft, Daan.” De vrouw zet een grote, roodwitte mok 

voor hem op tafel. De geur van verse chocolademelk dringt 

tot diep in zijn neus. 

“Het is niet erg hoor.” De vrouw neemt tegenover hem plaats. 

“Ik vind het wel gezellig om weer eens bezoek te hebben hier. 

De laatste keer is alweer een tijdje geleden.” 

Daan houdt zijn blik op het borduursel gericht terwijl hij 

terugdenkt aan het moment waarop hij de gordijnen van zijn 

slaapkamer opende. Al sinds hij hier anderhalf jaar geleden 

met zijn moeder kwam wonen, oefent het verlaten ogende 

huis aan de overkant van de straat een sterke 

aantrekkingskracht op hem uit. Meer dan eens is hij via een 

openstaand kelderraam naar binnen geglipt om op 
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ontdekking uit te gaan. In zijn herinnering ziet hij overal stof 

en spinnenwebben. Er zaten gaten in ramen en meubels lagen 

in een onnatuurlijke houding op de grond. Het was alsof het 

huis eigendom was van de tand des tijds zelf, die al zijn 

krachten van verval erop los had gelaten. Tot vanochtend. 

Totdat hij, vlak nadat hij zijn gordijnen had geopend, het felle, 

zilverkleurige licht achter het keukenraam zag en poolshoogte 

ging nemen. Van het verval was geen spoor meer te 

bekennen. 

“Gaat alles goed, Daan?” 

De vriendelijke stem van de oude dame haalt hem uit zijn 

gedachten. Hij knikt en neemt een slok van de chocolademelk. 

De cacaosmaak prikkelt zijn tong en verspreidt een warme 

gloed die door zijn hele lichaam trekt. 

“Lekker?” 

Daan knikt. Hij kan zich niet herinneren dat hij ooit 

chocolademelk heeft gedronken die zo lekker was. 

“Wie bent u?” fluistert hij, terwijl hij de vrouw voorzichtig 

aankijkt. 

“Mijn naam is Marie.” Ze neemt een hapje van haar 

kerstkransje en sluit haar ogen. “Prima gelukt, al zeg ik het 

zelf.” 

Daan neemt ook een hap van de koek en even trekt opnieuw 

een gelukzalig warm gevoel door zijn lichaam. Snel neemt hij 

nog een hap. 

“Mijn man vindt ze ook altijd zo lekker.” 

“Is uw man ook thuis?” 

“Nee, Chris is aan het werk. Dit is de drukste tijd van het jaar 
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voor hem.” 

Zuchtend neemt Daan een slok van de chocolademelk. “Mijn 

moeder werkt ook. En morgen op eerste kerstdag en 

overmorgen ook. Met kerst krijgt ze dubbel betaald en we 

hebben het geld hard nodig, zegt ze.” 

“En je vader?” Marie reikt hem een tweede kerstkrans aan. 

Daan haalt zijn schouders op. “Hij was soldaat.” 

“Och arme.” De vrouw legt haar hand op die van Daan. “Is 

hij…” 

“Hij is weg. Verdwenen. Samen met twee andere soldaten.” 

“Mijn jongen toch. Wat erg.” De glimlach op het gezicht van 

Marie heeft plaatsgemaakt voor een bezorgde blik. “Twaalf 

jaar en je moet kerst alleen vieren.” 

“Hoe weet u hoe oud ik ben?” 

“Op mijn leeftijd weet je heel veel, jongen.” Ze staat op en 

vult de mokken bij met verse chocolademelk. 

Daan kijkt de keuken rond. Langzaam komt de herinnering 

aan hoe het huis eruit hoort te zien terug. 

“Mevrouw…” 

“Zeg maar Marie hoor.” 

“Mevrouw Marie. Hoe heeft u het huis zo snel 

schoongemaakt? De vorige keer zag het er…” 

“Dat, mijn jongen, is mijn geheimpje. Ik heb zo mijn magische 

trucjes.” Marie knipoogt terwijl ze de gevulde bekers op tafel 

zet. 

“Magie? Dat is voor kleine kinderen.” 

Ze schudt haar hoofd. “Magie is voor alle leeftijden. Weet je 

wat er morgen is?” 
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“Dan is het kerst.” 

“Dan is er een volle maan. Dat komt niet zo vaak voor tijdens 

kerst hoor. De laatste keer was 38 jaar geleden. Ik herinner 

het me als de dag van gisteren.” 

“Volle maan tijdens kerst?” 

“Inderdaad. Volle maan en kerst, twee wonderlijke 

gebeurtenissen die gelijktijdig plaatsvinden. Je hebt nooit zo 

veel kans dat je wensen uitkomen als tijdens een kerst met 

volle maan. Je moet alleen weten hoe je ze moet wensen.” 

“Sorry, mevrouw Marie, maar ik geloof daar niet zo in.” Daan 

neemt een flinke slok van zijn chocolademelk en staat op. 

“Wacht even. Wil je niet horen wat er 38 jaar geleden 

gebeurde?” 

Hij slaakt een diepe zucht en gaat weer zitten. 

“Het was kerst 1977. Het was toen ook warm, net als nu. Op 

24 december zag ik een vrouw onderuit gaan op straat. Ze 

heette Mia en ze was blind geboren. Ik nam haar mee naar 

mijn huis en…” 

“Was dat ook hier?” 

Marie glimlacht. “Nee, dat was niet hier. Maar… waar was ik? 

O ja, ik nam haar mee naar mijn huis en gaf haar een kop 

chocolademelk en een zelfgebakken kerstkransje. Net zoals 

jou dus. Ik ben dol op koekjes bakken. We praatten een tijdje. 

Over haar, over leven zonder zicht en haar grote wens om 

bloemen te zien en om ’s nachts in een veld te liggen en naar 

de sterrenhemel te staren. Toen ze naar huis ging, zei ze dat 

ze het jammer vond dat ze geen beeld van me had om te 

onthouden. Toen heb ik haar een houten rendier gegeven dat 
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mijn man had gemaakt. Dankbaar ging ze naar huis.” 

“Hoe kon ze haar huis vinden als ze blind was?” 

“Ik had een taxi voor haar gebeld. De volgende ochtend 

stopte diezelfde taxi weer voor de deur. Mia stapte uit en liep 

met grote passen naar de voordeur. Toen ik opendeed begon 

ze te huilen. Ze vertelde me dat ze het beeldje op haar 

nachtkastje had gezet. Ze had het in haar handen genomen en 

een stille wens uitgesproken. De volgende ochtend was haar 

wens uitgekomen. Voor het eerst in haar leven werd ze 

wakker door het zonlicht dat op haar gezicht viel en zag ze de 

vormen en kleuren van de voorwerpen in haar kamer.” 

Daan staat weer op. “Ik moet naar huis.” 

“Wacht even Daan.” Marie pakt een doosje uit een 

keukenkastje en houdt het hem voor. “Bedankt dat je er 

vandaag was. Deze dagen kunnen best eenzaam zijn voor 

iemand als ik.” 

Aarzelend pakt hij het doosje aan. “Dank u wel, mevrouw 

Marie, voor de chocolademelk en de koek en dit.” 

Marie pakt zijn schouders beet en drukt een kus op zijn 

voorhoofd. “Ik wens dat al jouw wensen uitkomen, jongen.” 

Daan zit op bed, met het doosje dat hij van Marie heeft 

gekregen in zijn handen. Voorzichtig tilt hij het deksel eraf en 

haalt er een sneeuwbol uit. Onder het glas ziet hij drie figuren 

op een kameel naast een stal. Hij draait de bol rond in zijn 

handen en kijkt hoe de witte bolletjes die sneeuw moeten 

voorstellen als een wolk ronddrijven. Een traan rolt over zijn 

wangen. 

“Wat moet ik hiermee?” schreeuwt hij, terwijl hij de 
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sneeuwbol met een klap op zijn nachtkastje zet. “Ik heb liever 

dat kerst weer gezellig wordt.” 

Met zijn mouw veegt hij zijn ooghoeken droog. Hij loopt naar 

het raam en kijkt naar het huis aan de overkant van de straat. 

Het huis baadt in duisternis, zoals hij het gewend is. Hij wil 

zich weer omdraaien, als hij een zilverkleurige flits vanuit de 

tuin aan de overkant omhoog ziet schieten en verdwijnen 

tussen de sterren. Daan haast zich zijn kamer uit en de trap af. 

Snel trekt hij zijn schoenen aan en rent naar de andere kant 

van de straat. Hij belt aan, maar er komt geen reactie. Aan de 

andere kant van het huis kijkt hij door het keukenraam naar 

binnen. In het weinige licht dat naar binnen schijnt, ziet hij 

een eetkamerstoel gebroken op de grond liggen. Een muis 

loopt over de tafel die op zijn kant op de grond ligt. De deur 

naar de woonkamer staat half open en op het aanrecht staan 

twee kapotte glazen. Als hij een stap naar achteren doet ziet 

hij pas dat hij door een gat in de ruit staarde. 

Daan schudt zijn hoofd. “Dit kan niet, fluistert hij,” terwijl hij 

verder achteruit stapt. Niets wijst erop dat de oude dame in 

het huis is geweest. 

Ontgoocheld rent hij terug naar huis. De sneeuwbol. Hij moet 

weten of de sneeuwbol er nog is of dat hij dat ook gedroomd 

heeft. Hij stopt als hij achter zich een stem hoort. 

“Daan, ben jij het?” 

Midden op de straat staat een man. Naast hem op de grond 

staat een plunjebaal. 

“Daan?” 

“Papa?” fluistert Daan. Opnieuw voelt hij tranen opkomen. 
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Met grote passen stapt de man op hem af en tilt hem op. 

“Papa. Je bent het echt.” Hij slaat zijn armen om zijn vaders 

nek. 

Een paar minuten lang houden ze elkaar zwijgend vast. Daan 

opent voorzichtig zijn ogen en kijkt naar de volle maan hoog 

boven hen. Op het oppervlak van de maan verschijnt het 

gezicht van Marie, die hem met haar liefdevolle glimlach een 

laatste knipoog schenkt. 
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Van de Activiteiten Commissie afd. Voorhout 
 
Wij willen toch nog even terug komen op enkele 
dinsdag middagen. 
De dinsdag met de jongere groep van M-25 was erg 
geslaagd, de spelletjes werden weer op een leuke 
manier gepresenteerd door de jeugd. 
Het was al weer voor het zesde jaar, maar helaas 
ook voor het laatste jaar . 
Wij willen Evelien en John en alle jongeren 
nogmaals hartelijk danken voor hun inzet. 
 
Dinsdag 12 november hadden wij een fijne en 
gezellige middag met de carnavalsvereniging de 
Bokken. Koffie met wat lekkers, daarna begon de 
bingo  onder de humoristische leiding van Jan 
Regeer met heul veul prijzen. 
Tussendoor werden de drankjes geschonken met 
hapjes, deze waren gesponsord door 
Slagerij John Voordouw. 
Om 15.45 uur kwamen Prins Daan en Prinses  Anja 
die de laatste bingo prijzen uitreikten. 
Namens de senioren vereniging, Bokken bedankt en 
tot de volgende keer. 
 
Dinsdag 19 november was het dan zover, de 
stemming voor de fusie. Een goede opkomst. 
Evert gaf een duidelijke uitleg aan de hand van 
spreadsheets. De uitslag van de stemming was 
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positief. 
Hierna was er een  gezellige bingo met leuke 
prijzen. Wij konden deze dag afsluiten met een goed 
gevoel. 
 
 
 
Dan kijken we vooruit, vooral naar de Kerstviering 
op 17 december in de Verdieping. 
Wij van de activiteiten commissie zien daar erg naar 
uit, U KOMT TOCH OOK!!!!!!! 
 

Wij starten de viering om 11.00 uur 
 
Namens de activiteiten commissie willen wij 
iedereen fijne kerstdagen en een goede 
jaarwisseling wensen. 
En in januari zien we u graag weer in De Verdieping 
of bij een andere gelegenheid. 
Dit maandboekje is voor 2 maanden, dus lees alle 
activiteiten. dan hoeft u niets te missen.  
 
Groetjes van uw Activiteiten Commissie. 
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Vakantieweek Millingen  2020 
 
Het is misschien vroeg om nu al over de 
vakantieweek 2020 te beginnen. 
Het kan toch niet anders, daar wij al schrijven van 
Hotel Millingen hebben gehad. 
Zij schrijven dat de maanden juli en augustus al 
bijna vol zijn. Dus hebben wij, in overleg met het 
Hotel, een optie genomen voor de week van 15 tot 
22 augustus. 
Wij willen weer graag met u op vakantie. 
Heeft u interesse om mee te gaan, wilt u dan de 
voorlopige reservering invullen. 
Het is voor ons belangrijk om te weten hoe veel 
leden er mee gaan in verband met de optie. 
Verdere informatie over de week volgt later. 
 
Wij en het Hotel zorgen dat er maatzorg aanwezig 
is, heeft u hulp nodig, het is er. 
Belangrijk voor U is een reis- en 
annuleringsverzekering die uzelf moet afsluiten. 
Ook belangrijk is te weten wat de prijzen van de 
kamers zijn. 

Voor een 2 persoonskamer zijn de kosten rond 595 

euro per persoon. 
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Voor een 1 persoonskamer zijn de kosten rond 665 

euro per persoon. 
Wanneer U de eerste aanbetaling moet doen volgt 
later. 
Wilt u eerst inlichtingen hebben, dat kan bij 
onderstaande adressen. 
Heeft u het formulier ingevuld, breng het dan bij één 
van de onderstaande adressen. 
 
Groetjes Trees v.d. Berg . 0252 214570 
      Jan Bol                 0252-214972 
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Gezondheid, voorspoed en veel geluk ieder 
jaar, 
Dat is wat we wensen aan elkaar. 
Deze wens is natuurlijk erg fijn, 
Maar er zijn altijd dagen die minder goed 
zijn. 
Wat we wel aan elkaar kunnen geven, 
Is echte vriendschap in het leven. 
Vriendschap vol liefde, geduld en 
verdraagzaamheid, 
Geef het door en we raken het nooit meer 
kwijt. 
Want als je dit durft te blijven geven, 
Komen vrede en geluk vanzelf in ons leven. 
Dit is wat ik jullie wil wensen, 
Dus geef het door aan alle mensen. 
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          Voorlopige reservering   

****Vakantie naar Motel Millingen**** 
Zaterdag 15 augustus t/m 22 augustus 2020 

 
1. dhr./mw.......................................................... 
Geboortedatum........................................ 
 
 Adres................................................................  
 Tel. nr....................................................... 
 
Woonplaats......................................................  
Postcode.................................................. 
 
E-mail 
adres……………………………………………………
………………………………… 
 
Eventueel 
dieet...........................................................................
........................................ 
 
 Neemt mee: 
 O rollator         O opvouwbare rolstoel           
 In bijzondere gevallen waarschuwen: 
 Naam:................................................................  
Tel. nr...................................................... 
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Wil de kamer  delen 
met:...........................................................................  
2. dhr./mw........................................................... 
Geboortedatum........................................ 
Adres.................................................................. 
Tel.nr......................................................... 
Woonplaats........................................................ 
Postcode................................................... 
E-mail 
adres…………………………………………………… 
Eventueel 
dieet...........................................................................
.......................................... 
 
Neemt mee: 
O rollator           O opvouwbare rolstoel 
In bijzondere gevallen waarschuwen: 
 
Naam:............................................................... 
Tel.nr........................................................... 
 
Wenst:  O    2 persoonskamer  ±  € 595,-- per 
persoon/ per week. 
  
             O    1-persoonskamer  ±  € 595,-- Toeslag € 
70,--/ per week. Totaal € 665,--    
 

U dient ZELF voor een reis- en 
annuleringsverzekering 

te zorgen. 
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Inschrijfformulier voor de Extra Bijzondere 

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 10 

januari 2020 

Deze  vergadering wordt gehouden bij Hotel van 

der Valk in Sassenheim. Aansluitend is er een 

nieuwjaarsbijeenkomst/fusie feest met een 

optreden van Charlotte Welling en het trio 

Dobbs. 

Een envelop met €5,00 en een ingevuld 

inschrijfformulier kunt u inleveren bij: 

 
Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, Voorhout 
Trees van den Berg, Herenstraat 95, Voorhout 
Hans Boere, Julianalaan 27, Voorhout. 
 
U kunt zich opgeven tot 20 december   
 
 
Naam…………………….………….….… 
adres: ……………..………..…….…….. 
  
Naam :………………………….……………. 
adres …………………..……….………… 
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Wilt u hieronder aangeven of u gebruik wilt maken 
van de bus of dat u op eigen gelegenheid komt. 
 
□   Ik/Wij willen gebruik maken van de bus. 
 
□   Ik/Wij gaan met eigen vervoer. 
 

  
De bus vertrekt om 13.15 uur vanaf het 

kerkplein. 
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 Leden activiteitencommissie Voorhout 
 

Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG 
Voorhout, tel: 0252-214570 
Dhr. Cees Floor, Rembrandtlaan 61, 2215 CJ  Voorhout, 
tel: 0252-214827 
Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP Voorhout, 
tel: 0252-214972 
Dhr. Hans Boere, Julianalaan 27, 2215 HA Voorhout 
Tel: 0252-213715 
Dhr. Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 
2215 BK Voorhout, tel: 025-214992 
Bankrelatie: NL 65 RABO 0366063499  
Ten name van:  KBO Teylingen afd. Voorhout 
Website: www.kboteylingen.nl 
 
Drukwerk: Rein van den Berg 

 

Leden activiteitencommissie Voorhout 
 
 
 
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 : kboteylingen.secretariaat@gmail.com  
Website : sassenheim.kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL62 RABO 035.72.08.714 

http://www.kboteylingen.nl/
mailto:info.seveteylingen@gmail.com
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