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Voorwoord 
Beste leden, 
Hoewel ik er niet aan ontkom wil ik eigenlijk op 
het jaar 2021 niet teveel terugkijken. Een jaar 
waarin onze gebouwen twee keer dicht gingen 
en wij onze jaarvergaderingen en kerst- en 
nieuwjaarsbijeenkomsten niet konden houden 
als gevolg van het coronavirus. Om onze 
leden een hart onder de riem te steken in deze 
moeilijke tijd hebben we in de kerstperiode op 
alle bezorgadressen een attentie met kerstwens bezorgd. Gezien 
de vele reacties is deze geste enorm gewaardeerd. 
Hopelijk kunnen we in 2022 de corona zover terugdringen, dat het 
niet zoveel impact meer heeft op ons dagelijkse leven. Dan kunnen 
we elkaar weer ontmoeten en zullen er weer veel activiteiten  
doorgang kunnen vinden. Ouderen zullen zich dan wellicht minder 
eenzaam voelen. 
Een start is hiermee al gemaakt! Op de persconferentie van 
premier Rutte en minister Kuipers op 14 januari 2022 werden er 
versoepelingen van de coronaregels bekend gemaakt. Dit 
ondanks dat het aantal besmettingen nog stijgt maar de 
ziekenhuisopnames dalen. De nieuwe omikronvariant lijkt 
daarmee minder ziekmakend dan zijn voorgangers.  
Wat het komende jaar gaat brengen is koffiedik kijken, wij gaan 
uit van het positieve en hopen er een mooi verenigingsjaar van te 
kunnen 
maken. 
 
Netty Havenaar, secretaris 
 
 
 
 

 
Algemene Ledenvergadering  (onder voorbehoud) 



 
Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op woensdag 9 maart 2021 om 13.30 uur in 
de Theaterzaal van ’t Onderdak in Sassenheim. 
 
Agenda: 
1.  Opening  
2.  Mededelingen. 
3.   Notulen  
4.  Ingekomen stukken 
5.  Jaarverslag 2021. Te bekijken op de website (voorafgaand 

aan de vergadering liggen enkele exemplaren ter inzage).  
6.   Toelichting financieel jaarverslag 2021  
7.   Verslag Kascontrolecommissie en benoeming nieuwe 
commissie 
8.  Decharge van het bestuur 
9.   Vaststelling contributie 2023  
10.  Bestuursverkiezingen. 

 Vacature voorzitter. 
 Leden kunnen zich kandidaat stellen. Het bestuur heeft in 

de nieuwsbrief van november 2021 een oproep geplaatst.  
11. Huishoudelijk reglement  
12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 
Leden die graag een compleet jaarverslag en een compleet 
financieel verslag willen ontvangen kunnen dit aangeven bij de 
secretaris.  

Wij Zien U Graag Op 9 Maart! 
 

Aansluitend: na het officiële gedeelte van deze middag wordt de 
film getoond van “Happy Together” van Andree Rieu.  ‘Happy 
Together’ is een prachtige en emotionele ‘ode aan de vreugde’, 
waarin de terugkeer naar het normale leven, geluk en liefde 
worden gevierd. 



INFORMATIEBIJEENKOMST DEMENTIE 

Wat als dementie in mijn leven langskomt? 

 
Seniorenvereniging Teylingen organiseert in samenwerking met 
Alzheimer Nederland een informatiemiddag “Dementie” voor alle 
senioren in de gemeente Teylingen. 
In de komende 20 jaar gaat het aantal mensen met dementie ver-
dubbelen. In geheel Nederland van 290.000 naar 550.000 
mensen. In de gemeente Teylingen van 650 naar 1300 mensen.  
Deze middag neemt de heer Hub Kerkhof van Alzheimer 
Nederland u mee in verschillende fases van dementie door u 
kennis te laten maken met de signalen die duiden op dementie 
bijvoorbeeld bij familieleden, vrienden en bekenden. Er worden 
handvatten gegeven  hoe we daar mee om kunnen gaan in de 
dagelijkse situatie. 
U hoort ook de hartenkreten van mensen met dementie, zoals zij 
zelf willen dat er met hen wordt omgegaan. Uiteraard is er ruimte 
om uw eigen ervaringen, ideeën en vragen naar voren te brengen. 
Samen zoeken we naar mogelijke antwoorden om in actie te 
komen en zo veel mogelijk kwaliteit van leven te ervaren. 
 
Aanmelden is verplicht. U kunt zich voor één van onderstaande 
data en bij de aangegeven persoon opgeven: 
 
Optie 1: maandagmiddag 31 januari 2022 – Sassenheim 
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie: ’t Onderdak, zaal 5 en 6, J.P. Gouverneurlaan 40 
Aanmelden bij Netty Havenaar, tel. 06 1818 4053 
Optie 2: woensdagmiddag 9 februari – Voorhout 
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie: De Verdieping  
Aanmelden bij Wim van Kampen, tel. 0252-214992 
 



Optie 3: dinsdagmiddag 8 maart 2022 – Warmond 
Aanvang: 14.00 uur (zaal open 13.30 uur) 
Locatie: het Trefpunt, Herenweg 80 
Aanmelden bij Corri van Wetten, tel. 06-52247717 
De bijeenkomst is voor alle senioren gratis toegankelijk en de 
koffie/thee is inbegrepen. 
 
De Ouderenadviseur “Wat hebt u als oudere hieraan?” 
Problemen kunnen lastig zijn of uw hele leven verstoren. Voor 
beide kunt u een ouderenadviseur inschakelen. Problemen die nu 
nog alleen maar lastig zijn, kunnen uitgroeien tot ernstige 
verstoringen van uw leven. Belangrijk is dat u niet hoeft te wachten 
met het inschakelen van de ouderenadviseur tot de problemen u 
boven het hoofd gegroeid zijn. Een ouderenadviseur is een oudere 
die is opgeleid om andere ouderen te helpen. Dit betekent dat de 
ouderenadviseur problemen die samenhangen met het ouder 
worden, samen met de oudere bespreekt en helpt zoeken naar 
mogelijkheden om op een zo’n prettig mogelijke manier verder te 
leven.  
De ouderenadviseur kan uw gesprekspartner zijn bij alle mogelijke 
zaken die u moet regelen. Hij/zij is niet de regelaar: dat bent u 
zelf, net zo goed als u zelf uitmaakt wat u wel of niet wilt. De 
ouderenadviseur zal altijd met u meedenken, dingen met u op een 
rijtje zetten, maar laat u daarna vrij om te beslissen en de stappen 
wel of niet uit te voeren. 
 
Waarmee kan die ouderenadviseur nu eigenlijk helpen? 
Eigenlijk met van alles, maar dit antwoord is te vaag, maar denk 
aan de volgende zaken. 
 
Lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten 

De ouderenadviseur is geen medicus. Wel kan de ouderen-
adviseur met u kijken hoe u het best met de beperkingen, die uit 
uw klachten voortkomen, kunt omgaan. U bent b.v. minder 
mobiel geworden.  



Of als vraagbaak als het over zorg gaat. Kan ik een traplift 
krijgen? Of huishoudelijke hulp? Komt er een 
wijkverpleegkundige bij me langs?   
Kunt u door uw klachten bepaalde activiteiten of hobby’s niet 
meer uitoefenen? De ouderenadviseur kan met u meedenken 
in uw zoektocht naar andere activiteiten of hulpmiddelen om 
uw hobby toch goed te blijven doen. 

 
Materiële, financiële en huisvestingsproblemen 

Ook hier geldt weer dat de ouderenadviseur geen wonderen 
kan verrichten.  
Als u bijvoorbeeld geen pensioen hebt opgebouwd, kan de 
ouderen-adviseur dat niet voor u veranderen.  
De ouderenadviseur kan wel met u bekijken of u alle 
inkomstenbronnen hebt aangeboord, zoals bepaalde 
toeslagen (b.v. huur-toeslag of woningaanpassing), maar 
ook misschien bijzondere bijstand.  
Soms zal de ouderenadviseur, als u dat wilt, u wijzen op 
andere deskundigen die u kunnen helpen uw financiën op orde 
te krijgen. 
Dit geldt ook bij huisvestingsproblemen. Er wonen ouderen in 
huizen die eigenlijk ongeschikt zijn als ouderenwoning. De 
ouderenadviseur kan met u meekijken wat er eventueel aan de 
woning aangepast zou moeten worden en u informeren bij 
welke instanties u kunt aankloppen, of, als u dat zou willen, 
bekijken of verhuizen naar een “vriendelijk” huis voor u een 
optie is. 

 
Contacten en eenzaamheid 

Veel ouderen merken dat familie, vrienden en kennissen uit 
hun leven verdwijnen. Dat kan leiden tot isolement en/of 
eenzaamheid, wat een ernstige bedreiging voor ouderen kan 
worden. 



De ouderenadviseur kan met u bespreken hoe en waar u 
(nieuwe) contacten zou kunnen leggen en kijken of u 
bestaande contacten zou kunnen verstevigen. 
Samen met de ouderenadviseur kunt u bespreken hoe en 
waar u op zoek kunt gaan naar bezigheden die u aanspreken. 

Zingeving 
Ook op dit gebied kan de ouderenadviseur uw 
gesprekspartner zijn. De ouderenadviseur heeft een luisterend 
oor en herkent dit soort vragen (ouderenadviseurs zijn zelf ook 
ouderen en soms ook ervaringsdeskundigen). 
 

Alle andere problemen die met ouder worden samenhangen 
Indien gewenst, kan een ouderenadviseur ook meegaan naar 
een gesprek met een medewerker van het Wmo-loket of een 
andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na 
het gesprek.  

 
Kan een ouderenadviseur alles? 
Beslist niet. Een ouderenadviseur is “breed georiënteerd”, maar 
kent ook zijn/haar grenzen. Verschillende dingen kunnen zij heel 
goed:  

Geduldig luisteren, u centraal stellen, overzicht krijgen. 
 
Wat heeft een ouderenadviseur wat andere ‘hulpverleners’ 
niet hebben? 
Tijd, aandacht en onafhankelijkheid. 
De ouderenadviseurs zijn bij niemand in loondienst, hoeven geen 
urenadministratie bij te houden, geen ‘baas’ naar de mond te 
praten. 
Zij werken als vrijwilliger voor de ouderenbonden en hebben 
maar één opdracht:  behartig de belangen van de ouderen. 
 
Als u in contact wilt komen met een ouderenadviseur, dan 
kunt u contact opnemen met de secretaris van uw afdeling. 



 

Belastingen 2022 

Onze belastinginvullers kunt u inschakelen voor uw 
belastingaangifte of aanvraag/wijziging zorg- en/of huurtoeslag. 
De belastingaangifte betreft de eenvoudige aangifte. Veel 
ouderen met alleen AOW of AOW met een klein pensioen 
kunnen geld terug krijgen van de belastingdienst. Het is uw eigen 
geld. Laat het niet liggen.  

Om voor deze hulp in aanmerking te komen mag uw inkomen 
niet hoger zijn dan €35.000,- (alleenstaande) of €50.000,- (voor 
gehuwden en samenwonenden). Al deze vrijwilligers zijn opgeleid 
door KBO-PCOB Zuid-Holland en worden regelmatig 
bijgeschoold. Voor de belastinghulp bestaat een strikte 
geheimhoudingsplicht. De gegevens worden nooit aan derden 
verstrekt. 

Begin 2022 moeten de aangiften 2021 weer in orde worden 
gemaakt. De leden die in voorgaande jaren al gebruik maakten 
van deze service, worden tijdig door hun “belastinghulp” 
benaderd voor een afspraak.  

Voor de aangifte zijn de volgende gegevens nodig: 

-   Jaaropgave SVB 2021, pensioenfondsen en lijfrente 2021 

-   Eigen woning, de WOZ beschikking van de Gemeente,  

    peildatum 01-01-2021 

-  Bankgegevens omtrent spaar- en hypotheekrentes 
-  Bijzondere zorgkosten. 



 

Leden die voor het eerst van deze service gebruik willen maken 
en er voor in aanmerking komen, kunnen zich melden bij de 
coördinator belastingservice, Bert van den Nouwland, tel. : 0252-
864572.  

 

Uitslag Kerstpuzzel 
De oplossing was: “We wensen iedereen een fijne kerstvakantie”. 
Onder de goede inzendingen zijn weer de VVV-bonnen verloot. 
Elke afdeling heeft onder de goede inzendingen een winnaar 
geloot. De gelukkige winnaars ontvangen een  mooi boeket 
bloemen.  
Afd. Voorhout is Mw. A Leijnse, Jacoba van Beierenhof 19 
Afd. Sassenheim: Mw. Hanny Schoo, Beatrixstraat 24 
Afd. Warmond: Mw. R. Hoogervorst, Queridolaan 61. 
Proficiat! 
 
 
LADIES DAY MET MODESHOW OP 21 maart 2022 
Nu bijna alle coronamaatregelen geschrapt 
zijn mogen wij steeds meer!! Wel op gepaste 
afstand en soms zijn mondkapjes verplicht. 
Ook Oskam zet de bussen weer in voor de  
dagreizen! 
Na alle deelnemers bij de verschillende 
opstapplaatsen opgehaald te hebben gaan 
we op weg naar de modepresentatie. De ontvangst (rond 10.00 
uur) is met koffie met gebak waarna de modeshow volgt.  Om 
12.00 uur wordt u een eenvoudige lunch aangeboden. Daarna kan 
de helft van de groep een kijkje nemen in de winkel en voor de 
andere helft van de groep wordt een Bingo georganiseerd. 



Klantvriendelijke verkoopsters geven u advies over kleuren en 
pasvorm. Na 1-1,5 uur wisselt u van groep (winkel of Bingo). De 
middag wordt afgesloten met een advocaatje met slagroom. 
Vertrektijden  
om    08.30 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 
rond 08.45 uur van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, in 
Sassen-heim en rond 09.00 uur bij het Trefpunt, Herenweg 80 in 
Warmond. 
 
Prijs dagtocht: € 20,00 voor kbo-leden, €25,00 voor niet leden. 
Dit is incl. reisverzekering. 
Aanmelden: tot 1 maart 2022 bij het secretariaat Seniorenvereni-
ging Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim., per email:  
email: secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of per 
telefoon  
06 1818 4053 (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 “Modeshow”. 
Na overmaking van de reissom is uw inschrijving pas 
definitief. Aanmelding worden behandeld in volgorde van 
aanmelding en betaling. 
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Seniorenvereniging Teylingen 

Agenda Sassenheim 
 

Januari 2022 

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

31 ma 14.00- Informatiebijeenkomst 
Dementie 

Zaal 5+6 

Februari 2022 

03 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

07 ma 09.30-11.30 Aquarelleren Zaal 6 

07 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

07 ma 14.00 Bowlen Dekker 

09 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee” Sassennest 

09 wo 14.00 Bloemschikken Theaterzaal 

10 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

14 ma 14.00 Filmmiddag Zaal 5+6 

17 do 14.00 Bingo Theaterzaal 

17 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

21 ma 09.30-11.30 Aquarelleren Zaal 6 

21 ma 14.00-16.00 Hobbyclub Zaal 6 

23 wo 14.00 Quilt-Bee Zaal 6 

23 wo 14.00 Wandelgroep “Stap Mee”  

23 wo  KBO-PCOB nr.3 + 
nieuwsbrief 

 

24 do 13.30 Klaverjassen/bridgen Zaal 5+6 

28 ma 14.00 Leesclub Zaal 6 



Agenda Voorhout 
 

Februari 2022 

01 di 9.30 Schilderen en tekenen De 
Verdieping 

01  14.00 Sjoelen en klaverjassen De 
Verdieping 

08 di 14.00 Sjoelen en klaverjassen De 
Verdieping 

09 wo 14.00 Themamiddag over dementie 
onder voorbehoud 

De 
Verdieping 

15 di 9.30 Schilderen en tekenen De 
Verdieping 

15 di 14.00  Sjoelen en  klaverjassen  De 
Verdieping 

22 di 14.00  Sjoelen en klaverjassen De 
Verdieping 

28 ma 14.00 Klaverjassen met de Bokken 
onder voorbehoud 

De 
Verdieping 

 
Agenda Warmond 

 

Januari 2022 

27 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

Februari 2022 

01 di 14.00 Soos Trefpunt 

03 do 13.30 Klaverjassen Trefpunt 

08 di 14.00 Visuele wandeling door Leiden Overbos 

10 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 

17 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 

22 di 14.00 Mandala kleuren Trefpunt 

24 do 13.00 Klaverjassen Trefpunt 

 
 

  



 
Verjaardagen en kroonjarigen 
In Sassenheim wordt bij verjaardag van de leden een 
verjaardagskaart bezorgd en bij kroonjarigen van 90-, 95-, 100 
leeftijd e.v. een boeket bloemen of een plant.  
Dit jaar gaan ook de afdelingen Voorhout en Warmond hiermee 
starten. Het is de bedoeling naam en verjaardagsdatum op te 
nemen in de nieuwsbrief. Aan leden die vermoeden dat haar/zijn 
geboortedatum niet bekend is bij de ledenadministratie, vragen wij  
alsnog  die op te geven. Indien men geen prijs stelt op vermelding 
in de nieuwsbrief dan kan men dit doorgeven aan het secretariaat. 

 
 
 
 

  



Contact & Info 

Ook lid worden?  

Dat kan via website 

https://seniorenverenigingteylinge

n.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 
zorgverzekering 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 Sassenheim 
Drukkerij Duineveld  

 Oplage 750 stuks  

Voorhout en Warmond druk in eigen 

beheer. 

Oplage Voorhout 

480 stuks 

Oplage Warmond 

300 stuks 

  

Secretariaat/redactieadres  

Kagerdreef 186  

2172 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 Seniorenvereniging 
Teylingen omgaat met privacy- en 
persoonsgegevens is beschreven in de 
privacy statement van KBO Teylingen. 
Zie website 
https://seniorenverenigingteylingen.n
l bij informatie/nieuwsberichten 
 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
https://seniorenverenigingteylingen.nl/


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 

Hans Wilson I Email: 

hanswilson@seniorenvereniging 

teylingen.nl 

coördinator iPad- en tabletcoaches  

tel: 0252-348458 
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Leden activiteitencommissie Voorhout 
 
 
Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG Voorhout, 
tel: 0252-283713 
Dhr. Jan Bol, Dinsdagse Wetering 44, 2215 EP Voorhout, tel: 
0252-214972 
Mevr. Willy van der Meer, Schoonoord 25, 2215 EA, 
Voorhout, tel: 0252-218045 
Dhr. Hans Boere, Julianalaan 27, 2215 HA Voorhout 
Tel: 0252-213715 
Dhr. Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, 
2215 BK Voorhout, tel: 0252-214992 
 
Bankrelatie: NL06RABO0354591983  
Ten name van:  Seniorenvereniging Teylingen 
 
Website: https://seniorenverenigingteylingen.nl  
 
Drukwerk: Henk en Piet van Werkhoven     
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Wij wensen jullie allemaal een gezond, gezellig en gelukkig 
nieuwjaar. 
We missen het kaarten wel maar als het moet dan wachten we 
maar tot het weer mag. 
De kerstdagen waren rustig, op TV de kerstdienst bijgewoond  en 
daarna naar Andre Rieu gekeken. 
Tweede kerstdag zijn we naar Colinda, onze oudste dochter 
geweest. 
Daar hebben we achter op haar plaatsje buiten gezeten. 
Was wel koud dit jaar, terwijl Peter toch  de houtkachel goed had 
opgestookt. 
De hele dag kleine hapjes gegeten en warme glühwein 
gedronken wat lekker was. 
We hadden dekens meegenomen om warm te blijven wat wel 
aardig lukte. 
We zijn om 12 uur begonnen en tegen half zes zijn we weer naar 
huis gegaan. 
Fijn om je kinderen en kleinkinderen weer te zien en mee te 
praten. 
Ondanks dat het kleine hapjes waren ging je toch gevuld naar 
huis zowel geestelijk als lichamelijk. 
Oudjaar zijn we even naar Anita geweest, kaasfondue gegeten 
en op tijd thuis voor de kat. 
Onze buren hadden visite en dat hebben we geweten. Wat een 
vuurwerk, de deuren rammelden in de sponningen. 
Wij lekker aan de warme glühwein met hapjes en goede 
TV. 
Vandaag de kerstspullen opgeruimd, het kerst versieren kost een 
dag maar de kerstopruimen ook. 
De hele dag ermee in de weer geweest maar alles zit weer in 
kratjes tot volgend jaar. 
Vroeger thuis versierde mijn vader ook het hele huis met takken 
en kerststukjes en werden er een of twee konijnen geslacht. 
Het was altijd een feest met  het kersteten. We zaten met zijn alle 



om de tafel, de tafel werd groter gemaakt en op 2 stoelen werd 
een plank gelegd zodat er meer aan konden zitten. 
Soms was er haas. Dat had dan mijn vaders baas geschoten 
want hij had een jachtvergunning. Die werd dan in de kelder 
gelegd om te besterven. Voor mijn ouders en  broers en zussen 
was het een feest om haas te eten maar zelf ben ik er niet zo gek 
op. Ik vind de smaak te sterk. 
Het is vandaag snertweer.  Regen en heel veel wind, dus ben ik 
me eigen maar gaan verwennen. 
Ik heb een vakantiepark gebeld. Dit jaar is het 
Coldenhove  geworden en ik heb er 3 huisjes gehuurd voor een 
weekend in mei. 
De kinderen en kleinkinderen gaan weer graag mee. 
Dan is er weer iets om naar uit te kijken en kan ik alvast genieten 
van de voorpret. 
Laten we hopen dat het weer dan ook meezit. 
De boosterprik hebben we ook gehaald. Wel wat meer last van 
gehad maar nu zijn we wat beter beschermd. 
Lieve mensen, geniet van iedere dag en zoek het gouden 
draadje. 
Tot de volgende keer, 
 Willy van der Meer  

 

 
 
 
 

 
 



 
KERSTPRESENTJE 

 
Nadat door corona de Kerstviering niet door kon gaan, zijn wij als 
activiteiten commissie bij  
elkaar gekomen om toch nog iets te doen met de Kerst. 
Al gauw kwam het idee om een tasje te vullen dat wij bij ieder van 
onze leden zouden bezorgen. 
Met behulp van de firma H. v.d. Slot en Zonen die zorgde voor de 
hyacinten en de dames die de 
chocolade gekocht en leuk verpakt hadden, werd het tasje al 
aardig gevuld. 
Door de kinderen van de Emmaus school waren kerstkaarten 
gemaakt en ook die deden we er in. Helaas 
waren er niet genoeg kerstkaarten om aan 
iedereen een te geven.  
Zo werd het tasje leuk gevuld en even voor 
Kerst bezorgd door enkele bezorgers van de 
nieuwsbrief en  
de leden van de activiteiten commissie 
aangevuld met Evert. 
Vele leuke reacties bij het bezorgen, wat ons veel genoegen 
geeft. 
Het geeft ons als activiteiten commissie een goed gevoel. 
Hiermee kunnen we weer verder in 
het nieuwe jaar. Ieder een gelukkig en gezond 2022. 
 
Namens de Activiteiten Commissie 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

BEZORGERS NIEUWSBRIEF 
 
Hierbij willen wij de bezorgers van de maandmagazine en de 
nieuwsbrief hartelijk danken. 
Elke maand staan zij klaar om bij ons de boekjes te bezorgen. 
Vooral de laatste twee jaar, 
in corona tijd is dat niet altijd even gemakkelijk. 
Ook de heren van Werkhoven, die onze nieuwsbrieven drukken 
in de Roef, hartelijk dank. 
De attentie die jullie allen mochten ontvangen, is DIK verdiend. 
Namens de Senioren Vereniging Teylingen  Afd. Voorhout: 
BEDANKT      
Jan Bol 

 



 
 
 
 
 
Bonnenactie van Groenteman  van Kesteren. 
 
Iedereen bedankt voor het inleveren van de kassabonnen van de 
groenteman van Kesteren. 
 

Er is voor € 2348,== aan bonnen ingeleverd. Hiervan komt 1% in 
de kas van de vereniging terecht. Ik hoop dat jullie ermee door 
blijven gaan. 
Groetjes Trees van den Berg 



 
 
 



 
 
 



Klaverjassen en Sjoelen weer van start. 
Hallo allemaal, 
Deze week heeft de activiteitencommissie besloten om vanaf 1 
februari weer te starten met de activiteiten in De Verdieping. Dat 
houdt dus in dat we vanaf die datum weer gaan klaverjassen, 
sjoelen en (eens in de twee weken) schilderen. Gelukkig! 
Natuurlijk nog wel even een kleine slag om de arm… 
Gelijktijdig hebben we ook een iets mindere mededeling. Voor het 
eerst in jaren zullen we moeten gaan kijken of de inleg en 
consumptieprijzen nog wel zijn te handhaven op het huidige 
niveau. 
We worden dit jaar geconfronteerd met een fikse stijging van de 
huur- en koffieprijzen in De Verdieping. Ook de prijzen in de 
supermarkt stijgen behoorlijk. Dat leidt ertoe dat het verschil 
tussen de inkomsten en uitgaven voor met name deze activiteiten 
dusdanig hoog wordt dat dat op de lange termijn niet is te 
handhaven. We gaan de inlegkosten en consumptieprijzen niet 
direct verhogen maar ik kondig nu vast aan dat we daar de 
komende tijd wel rekening mee moeten houden. We gaan wel de 
inlegkosten van sjoelers en klaverjassen gelijktrekken (€ 2,00). 
We beginnen ok met een andere manier van innen van de inleg. 
Vanaf 1 februari geldt het volgende systeem: De klaverjassers 
betalen bij binnenkomst € 4,00. Dat is inclusief 2 consumpties. 
Sjoelers betalen € 3,00 en dat is inclusief 1 consumptie.  
Mocht men daarna nog een consumptie willen gebruiken dan 
betaalt men daarvoor gewoon € 1,00. 
Concreet houdt dit in, dat de sjoelers nu ook € 2,00 gaan betalen 
voor deelname. En de mensen die gewend waren om uitsluitend 
water te drinken na de eerste ronde klaverjassen in principe dus 
€ 1,00 meer betalen. Zij kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om 
een ander drankje te nemen.   
Ik hoop dat het voor iedereen zo helder is en dat we jullie vanaf 1 
februari een grote getale weer kunnen verwelkomen. Mensen die 
nog vragen hebben kunnen mij natuurlijk op de dinsdag 



persoonlijk aanspreken. 
Verder hoop ik dat we eindelijk aan het eind gekomen zijn van de 
periode van die eindeloze lockdowns waar (bijna) iedereen nu 
wel genoeg van heeft. 
Tot 1 februari. 
Groeten, Evert 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Zon kom maar gauw 

laat ons snel weer 

genieten van je stralen het 

genot van jou van je 

licht dan 

voelt men zich verlicht de 

winter was wisselvallig en laat 

de lente nu maar snel komen en de 

bladeren weer oplichten in jouw 

gouden kleurenschijn weldra 

kunnen we genieten van de geuren 

van een vrolijke  bloemenpracht. 

 
 
 
 
 

 
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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Vakantieweek Stadshotel Ootmarsum 2022 
 
Het is misschien wat vroeg om nu al over de vakantieweek 2022 
te beginnen. Het kan toch niet anders, daar wij al een optie 
hebben genomen voor de week van 13 tot en met 20 augustus. 
Zij schrijven dat de maanden juli en augustus al bijna vol zijn. 
Dus hebben wij, in overleg met het Stadshotel, een optie 
genomen. 
Wij willen weer graag met u op vakantie. 
Wilt u met ons mee, vul dan het Aanmeldingsformulier  in. Het is 
voor ons belangrijk om te weten hoe veel leden er mee gaan in 
verband met de optie. 
Wij gaan 5 verrassingsuitstapjes maken in de middag. 
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. 
 
De prijs voor een eenpersoonskamer  bedraagt  € 715,== 
voor een twee persoonskamer betaalt u € 640,== p.p. 
Prijzen onder voorbehoud. 
 
Heeft u vragen, dat kan dan bij onderstaande adressen. 
Als u het formulier ingevuld heeft, breng het dan bij één van de 
onderstaande adressen vóór woensdag 16 februari 2022. 
 
Groetjes 
Jan Bol            0252-214972, Dinsdagse wetering 44   
 Trees v.d. Berg      0252 283713, Herenstraat 95 

 
 
 
 
 



 
 Aanmeldingsformulier 

 **** Vakantie naar Stadshotel Ootmarsum **** 
Zaterdag 13 augustus t/m 20 augustus 2022 

 
 1. dhr./mw....................................................... 
Geboortedatum............................................... 
Adres............................................................... 
Tel. nr............................................................... 
Woonplaats......................................................  
Postcode.......................................................... 
E-mailadres....…………………………………… 
Eventueel dieet................................................. 
 
Neemt mee:   O rollator  O opvouwbare rolstoel 
Heeft u zorg nodig  O ja      O Nee 
 
In bijzondere gevallen waarschuwen: 
Naam:.............................................................. 
Tel. nr...................................................... ….... 
 
Wil de kamer delen met: 
2. dhr./mw........................................................... 
Geboortedatum............................................... 
Adres............................................................... 
Tel. nr............................................................... 
Woonplaats......................................................  
Postcode.......................................................... 
E-mailadres....…………………………………… 
Eventueel dieet................................................. 
 
Neemt mee:   O rollator  O opvouwbare rolstoel 
Heeft u zorg nodig  O ja      O Nee 
 
In bijzondere gevallen waarschuwen: 
Naam:.............................................................. 
Tel. nr...................................................... ….... 

 


