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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 
 
Voorzitter:  
Dick Voerman, tel.: 06-4808 5888         
Email: dickvoerman@hetnet.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 Adviesplatform WMO en 

Jeugd:  
Jan van Bakel, tel.: 06-25064586 

email: janvanbakel@seniorenverenigingteylingen.nl 
Bestuurslid algemeen Voorhout:   
Wim van Kampen, tel: 06-12091285 

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 
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Geachte dames en heren,   
Oogcontact is veel intiemer dan woorden ooit zullen zijn ……... 

We hebben ontzettend veel behoefte om elkaar weer in de 
ogen te kunnen kijken. De coronaontwikkelingen zijn van dien 

aard, dat we weer iets durven te organiseren. Inmiddels hebben 
velen van ons hun eerste prik al gehad en eind mei, begin juni 
de tweede prik. We durven het aan om in oktober een 
vakantiereis te organiseren. Natuurlijk wel onder voorbehoud. 
Wie weet kunnen we in juni elkaar weer in de ogen kijken 

tijdens de algemene ledenvergadering. Ik ben ook blij dat we als 
Regio weer bij elkaar kunnen komen en plannen kunnen 

ontwikkelen. Dat is al meer dan een jaar geleden dat we bij 
elkaar zaten.  
Deze maand gaan we een spraakfaciliteit aan onze website 
toevoegen. Hiermee wordt onze website ook bereikbaar voor 
slechtzienden of mensen die moeite hebben met lezen én 

iedereen die liever luistert dan leest.  
We zijn ontzettend benieuwd naar uw verhalen tijdens de 
corona-periode. Wat heeft u meegemaakt? Wat was er positief 
aan die tijd? Zet uw verhaal op papier en stuur het naar het 
secretariaat. Wie weet staat uw verhaal in het volgende 
nummer. 
 
Tot de volgende keer. 
Dick Voerman, voorzitter 
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Zoals bekend is de Algemene Ledenvergadering (ALV), welke  
normaliter in maart gepland staat, niet doorgegaan. De ALV 

staat nu gepland in juni. Gelet op de landelijke Covid-19 
maatregelen is te verwachten dat deze vergadering niet fysiek 
zal kunnen plaatsvinden in de Oude Tol Partycentre te 
Sassenheim. Wij verwachten dat wij u zullen vragen om 

schriftelijk uw oordeel te geven over de agendapunten. De 
agenda en de bijbehorende jaarstukken zullen tegen die tijd op 
de website te zien zijn. Nadere informatie ontvangt u met de 
agenda van de ALV  in de volgende nieuwsbrief. 
 
VERKEERD TELEFOONNUMMER LOCATIE 
VOORHOUT 

In onze vorige nieuwsbrief is uitgelegd wie Voor ieder 1 is 
en welke organisaties zijn samengevoegd in Voor ieder 
1. Nu blijkt dat het verkeerde telefoonnummer van team 
Voorhout is gecommuniceerd. Het juiste telefoonnummer 
is: (0252)74 21 29.  
Voor de volledigheid vindt hieronder de  contactgegevens 
van alle locaties binnen de gemeente Teylingen. 
Team Sassenheim/Warmond, voor alle vragen over 

jeugd: Jan van Brabantweg 1, Sassenheim (gevestigd in 
Sassembourg)  (0252) 74 21 20 
Voor alle overige vragen zijn we nog bereikbaar in het 
gemeente-kantoor van Sassenheim: (14) 02 52 en 
sassenheimwarmond@vooriederl.nl 
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Team Voorhout, voor alle vragen over jeugd: 

Raadhuisplein 3 Voorhout (gevestigd in 
bestuurscentrum), (0252)74 21 29. 
 
Voor alle overige vragen zijn we nog bereikbaar in het 
gemeente-kantoor van Sassenheim (14) 02 52 en 
voorhout@vooriederl.nl 
 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op via communicatie@voorieder1.nl of 
met uw vaste contactpersonen van het huidige sociaal 
team, lokaal loket, Wmo adviescentrum of het Jeugd- en 
Gezinsteam. 
Wilt u de digitale nieuwsbrief in de toekomst ontvangen? 
Stuur dan een mail naar communicatie@voorieder1.nl. 
 
VOORLEESFUNCTIE OP DE WEBSITE 

Zoals bekend heeft de vereniging een nieuwe website 
sinds september 2020. Op deze website vindt u een 
overzicht van informatie over zorg, over de 
ouderenadviseurs, de belastingservice, 
rijbewijsverlenging, iPad- en tabletondersteuning en 
diverse handige weblinks, maar ook alle activiteiten die 
door onze vereniging georganiseerd worden. In de loop 
van de maand wordt op de website voorleesfuncties 
toegevoegd. Zo wordt de website ook bereikbaar voor 
slechtzienden of mensen die moeite hebben met lezen én 
iedereen die liever luistert dan leest.  
 

mailto:communicatie@voorieder1.nl
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TIJDELIJKE MAATREGELEN 
REGIOTAXI 

Na meer dan een jaar in de corona-crisis te 
hebben gezeten, begint de samenleving 
heel voorzichtig, stapje voor stapje, weer 
op gang te komen. Kwetsbare mensen 
worden gevaccineerd, versoepelingen 
worden langzaam doorgevoerd en het leven wordt weer 
opgepakt. 
Ook bij de Regiotaxi merken we dit. Langzaam begint u 
weer meer gebruik te maken van onze diensten en het 
aantal ritten neemt weer toe. 
 
Uiteraard zijn we erg blij om u weer terug te zien! 

 Tegelijk zijn nog steeds de maatregelen uit het 
sectorprotocol >> van kracht. Door deze maatregelen 
kunnen er minder personen per taxi mee en zijn er meer 
voertuigen en chauffeurs nodig om iedereen te kunnen 
vervoeren. 
Om ervoor te zorgen dat u en alle andere reizigers toch 
zo goed mogelijk vervoerd worden, vragen wij u de 
komende tijd met het volgende rekening te houden:  
• als u een taxi wilt bestellen, doe dit dan tenminste vier 
uur van tevoren; 
• het kan gebeuren dat de vervoerder u vraagt uw rit iets 
eerder of juist iets later te maken. Dit hangt af van het 
aantal taxi’s en  
chauffeurs die op dat moment beschikbaar zijn; 
• wij kunnen momenteel niet voor iedere rit garanderen 
dat u op tijd wordt opgehaald of afgezet. Hou hier bij uw 
planning alstublieft rekening mee; 
• om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van uw 
rit is het, juist nu, nog belangrijker dat uw juiste 
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telefoonnummer bekend is bij de Klantenservice. 
Controleer deze alstublieft zorgvuldig; 
• alle overige maatregelen, zoals het dragen van een 
mondkapje, blijven nog steeds van kracht. U vindt deze 
allemaal op onze pagina over corona >>. 
Uiteraard zullen wij onze uiterste best doen om uw rit zo 
goed mogelijk en op tijd te laten verlopen.  
 
 
 
 
 
GRATIS VOOR LEDEN: HET MAGAZINE PER APP 

Leden van KBO-PCOB lezen het Magazine niet alleen 
gratis op papier, zij kunnen ook gebruikmaken van de 
speciale app. Daarmee is het Magazine van KBO-PCOB 
op de tablet of mobiele telefoon te lezen. De app is 
beschikbaar in de AppStore (voor iPad en iPhone) en in 
de Google PlayStore (voor Android).  
Met uw persoonlijk lidnummer (zie uw ledenpasje) kunt u 
zich toegang krijgen tot het ledenmagazine. 
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WOORDVRIEND: 
Speel online Scrabble met iemand uit jouw buurt! 

 
Kent u het bordspel Scrabble?  

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

 
Hoe kunt u meedoen?  

Meedoen is eenvoudig. Bekijk het instructiefilmpje op 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=mTVwqHSPGe0&t=
1s. Dit filmpje  geeft uitleg hoe u kunt meedoen en 
spelgenoten in de buurt kunt vinden. Ben je al bekend 
met het downloaden van apps in de Appstore of 
Playstore? Volg dan de onderstaande stappen. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mTVwqHSPGe0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mTVwqHSPGe0&t=1s
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In vijf eenvoudige stappen start je het spel: 

1. Download gratis Wordfeud in Appstore of Playstore. 
2.  Bedenk een spelersnaam met de vier cijfers van uw 

postcode + voornaam. 
Bijvoorbeeld: 2171Victoria 
3.  Meld uw spelersnaam aan bij Welzijn Teylingen om 

mee te doen. Stuur je spelersnaam per e-mail naar 
woordvriend@welzijnteylingen.nl 

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

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

 
Neem gerust contact op met Welzijn Teylingen, 
woordvriend@welzijnteylingen.nl, of bel naar 06-
33104080.  
 
Voor vragen of een probleem met de installatie van 
Wordfeud op uw iPad, tablet of laptop kunt u ook voor 
hulp en ondersteuning contact opnemen met onze iPad-
/tabletcoaches: Voor iPad Hans Wilson en Dick Voerman 
en voor tablet Evert Hegnauer. Zie voor emailadressen 

en/of telefoonnummers pag. 28  
 

mailto:woordvriend@welzijnteylingen.nl
mailto:woordvriend@welzijnteylingen.nl
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Heeft u interesse in het spelen van online scrabble via 
Wordfeud, maar wilt u hiermee zowel met buurtbewoners 
als met leden van onze seniorenvereniging in contact 

komen neem dan contact op met Hans Wilson, 
coördinator iPad/tabletcoaches, tel 0252-348458, dan 
kunnen we kijken wat we voor u kunnen betekenen! 

 
8 DAAGSE VAKANTIEWEEK NAAR VALKENBURG 
van vrijdag 01 oktober t/m 08 oktober 2021 
 

Helaas kon de gezamenlijke 
vakantieweek van 
Seniorenvereniging Teylingen 
naar Hotel Gaasterland in 
Friesland geen doorgang 
vinden in verband met 
COVID19. Tot drie keer toe 

hebben we de vakantieweek moeten verplaatsen. Bij de 
laatste keer hoorden we dat dit hotel komende september 
al volledig bezet is. Er blijkt een enorme run op vakanties 
losgebarsten te zijn als gevolg van de dan 
plaatsgevonden vaccinaties.  
 
Hoewel het nog ver in het verschiet ligt hebben we toch 
alvast een vakantieweek naar Hotel Gaasterland laten 
vastleggen vrij 27 mei t/m vrij 03 juni 2022. 

 
Echter om ook dit jaar toch ergens naar uit te kunnen 
kijken hebben wij een optie genomen op een 
vakantieweek naar Hotel Op de Boud,  een typisch Zuid-

Limburgs, gastvrij familie hotel, voor een fijne en goede 
verzorgde vakantie.  
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Het reis en excursieprogramma 
Vrijdag 01 oktober 2021 : Heenreis via Soerendonk. 

Vertrek vanuit Sassenheim naar Soerendonk voor een 
Brabantse koffietafel, hierna vervolgen wij de reis naar 
Hotel Op de Boud in Valkenburg.  
Zaterdag 02 oktober 2021: Maastricht en 
rondvaart over de Maas  

Bezoek aan Maastricht. Allereerst  voor een leuk 
boottocht over de Maas met lunch aan boord. 
Daarna bent u vrij in de Bourgondische stad 
Maastricht.  
Zondag 03 oktober 2021: Drielandenpunt  

Via een mooie toeristisch tour naar het Drielanden 
punt. Hier gaat u aan tafel voor een heerlijke 
koffietafel, na de lunch  wordt een mooie tour gemaakt via 
de Mergellandroute en het uiterste zuiden van Limburg.   
Maandag 04 oktober 2021: 
Bezoek aan Wereldtuinen Mondo Verde 

in Landgraaf. In de wereldtuinen begint onze wereldreis in 
de tropen met haar kleurrijke jungle. Daarna reizen we 
door Europa waar we onder meer de grootste vogel 
volière van Europa zien. Van de Russische bossen naar 
de woestijn zien we het indrukwekkende Alhambra. 
Dinsdag 05 oktober 2021: Visser Chocolade in 
Limburgs België  

Na het ontbijt bent u vrij in 
Valkenburg om zelf iets te 
ondernemen, na de lunch in 
ons hotel gaat u Belgische 
bonbon proeven. In  
Meeuwen, ca. 35 km over 
grens, is Visser Chocolade 
gevestigd, dit is een geweldig leuke bestemming.  
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Woensdag 06 oktober 2021: Duitse Eifel met bezoek 
aan Monschau 

Bezoek aan Monschau in de Duitse Eifel is een 
hoogtepunt. De lunch is in restaurant Schloss. Na de 
lunch wordt u hier op gehaald door het stadstreintje deze 
gaat een rondrit . 
Donderdag 07 oktober 2021 : Bedevaartplaatsje 
Banneux . 

Na het ontbijt neemt de chauffeur u mee door de 
Belgische Ardennen voor een bezoek aan het 
bedevaartsplaatsje Banneux, vandaag krijgt u 
lunchpakket mee van het hotel. 
Vrijdag 08 oktober 2021: Terugreis via Oirschot 

Na het ontbijt zetten wij de koffers in de touringcar, 
nemen wij afscheid van hotel en rijden naar  
de Spoordonkse Watermolen in Oirschot voor een 
heerlijke koffietafel/ lunch. Vervolgens is het vrij 
rondkijken door de Watermolen. Daarna vertrekken met 
de touringcar naar een goed restaurant waar u aan tafel 
gaat voor een heerlijk slotdiner. 
 
Arrangementprijs    € 695,00 per 
persoon 
Toeslag 1-persoonskamer:  €   80,00 
Bij deze prijs inbegrepen: 

 Reis per luxe touringcar. 

 Hotelverzorging op basis van All-Inclusive. 

 7x 3-gangen diner, 7x drankjes van 18.00 tot 22.00 uur 
(geen buitenlands gedestilleerd). 

 
Wij kunnen bij Hotel Op de Boud beschikken over: 
• 20 x 2 persoonskamers 
• 15 x 1 persoonskamers 
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Als organisatie stellen we een annulerings- en 
reisverzekering verplicht. 
Deze reis kan alleen door gaan indien het ivm covid19 
mogelijk is.  
Bent U geïnteresseerd in deze reis laat ons dit dan, 
zonder enige verplichting, weten vóór 5 juni want bij 

onvoldoende deelnemers kan de reis helaas niet 
doorgaan.  
Indien blijkt dat er begin juni niet voldoende deelname is 
gaan wij de reis annuleren.  
Voor deze vakantie is vaccinatie tegen corona 
verplicht. 
 
Als er leden zijn die mee willen, kunnen zij zich, zonder 
enige verplichting aanmelden per mail 
secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl of per 
telefoon bij het secretariaat, tel.06 1818-4053. 
 

Na definitieve vastlegging van deze vakantieweek volgt 
verdere informatie. 
 

 

 

 

Computerhulp nodig: 

 
 
 

 

mailto:secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl
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Ouderen (O)-en/of Belastingadviseurs (B) 
 
Bert van den Nouwland O + B Tel: 0252-864572 
e-mail: bvandennouwland@ziggo.nl 
Martin Bergman  B Tel: 0252-214942 
e-mail: mbergman@ziggo.nl 
Henk Brouwer  O + B Tel: 0252-231087 
e-mail: henkbrouwer53@hotmail.com 
Huub Cloosterman  O +  B Tel: 0252-221272 
e-mail: h.cloosterman@kpnmail.nl  
Hans van Dam  B Tel:0252-212313 
e-mail: hansentheavd@casema.nl 
Els de Haas   O Tel: 071-3011618 
e-mail: emdehaas@ziggo.nl 
Evert Hegnauer  B Tel: 06-42848205 
e-mail: everthegnauerkbo@gmail.com 
Otto Knottnerus  B Tel: 071-3010635 
e-mail: ottoknottnerus@cs.com 
Dick Voerman  O Tel: 0252-347347 
e-mail: dickvoerman@icloud.com 
Joke Vos   O Tel: 0252-213627 
e-mail: joke.de.vos@icloud.com 
Henny Langenberg  O Tel: 071-3010895 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 
Henny is de coördinator van de ouderenadviseurs. 
 

 
 
 
 

mailto:bvandennouwland@ziggo.nl
mailto:mbergman@ziggo.nl
mailto:henkbrouwer53@hotmail.com
mailto:h.cloosterman@kpnmail.nl
tel:0252-212313
mailto:hansentheavd@casema.nl
mailto:emdehaas@ziggo.nl
mailto:everthegnauerkbo@gmail.com
mailto:ottoknottnerus@cs.com
mailto:dickvoerman@icloud.com
mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
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Leden activiteitencommissie Voorhout 

 
 
Mevr. Trees van den Berg, Herenstraat 95, 2215 KG 
Voorhout, tel: 0252-214570 
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       
 

 
 

https://seniorenverenigingteylingen.nl/
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Hallo allemaal, 
Afgelopen zaterdag samen met Hein een heerlijke 
fietstocht gemaakt op de Utrechtse Heuvelrug. 
We hebben alles bij ons brood, koffie, drinken fruit 
enz.(ook onze fietsen). 
Zo houden we het wel een dagje uit .Het was nog wel 
koud, we hebben onze handschoenen onderweg 
aangetrokken. 
In de zon was het te doen om op een bankje te zitten. 
Kaal waren de bossen nog wel maar daardoor kon je 
goed door de bossen heen kijken. 
De vogels gaven een prachtige uitvoering. De musjes, 
merels, koolmeesjes en duiven. De specht wel gehoord 
maar niet gezien. 
Ook geen hert gezien (maar die zien we volop in de 
Waterleiding duinen) wel een fazant, wat glimt die mooi. 
Het was een fijne dag ondanks de kou. We fietsen altijd 
op knooppunten en het liefst iedere keer een andere 
route, die puzzel ik dan thuis uit op de grote kaart. We 
hebben toch de 50 km gehaald, wel elektrisch hoor. 
Ik kan nu nog nagenieten van zo’n dagtocht. 
Vroeger ging mijn vader bijna iedere zondagmiddag iets 
leuks doen met ons. Ik kom uit een groot gezin van 11 
kinderen. 
Een wandeltocht, fietstocht of naar de zee. Als we 
bramen gingen zoeken in de duinen dan kregen we een 
kauwgompje  om niet te veel bramen zelf op te eten en 
mijn moeder maakte er bramensap van voor de pudding. 
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Als we gingen fietsen had mijn vader er een voorop en 
achterop had hij een plank vastgemaakt zodat er 2 
achterop konden zitten. 
Mijn oudste broer had er ook een achterop en zo gingen 
wij met ons allen op pad. 
Mijn moeder had bijna altijd een dikke buik in onze 
beleving. 
We hadden het niet breed maar er was veel gezelligheid  
Vriendjes of vriendinnetjes mochten ook altijd mee eten, 
dan werd het stukje vlees gewoon wat kleiner gesneden 
en groente kwam uit eigen tuin en was er volop. 
‘s Avonds toen we nog geen televisie hadden luisterden 
we naar de radio en zat mijn moeder op een stapel luiers 
dan waren ze gelijk gestreken. 
Mijn vader rookte op zondag na de kerk een grote agio 
sigaar die hij van zijn baas kreeg op zaterdag. 
Die gaf hem op zaterdag zijn loon contant met die sigaar. 
Terwijl hij zijn sigaar oprookte schilde hij ook een emmer 
aardappels voor het middageten. 
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Wij moesten dat doordeweeks doen na schooltijd en 
daarna mocht je buitenspelen als je je broertje en zusje 
maar meenam. 
Zaterdag kregen wij een café noir die je lekker lang kon 
aflikken. 
Ons speelgoed bestond uit zelfgemaakte poppen en 
houten blokjes. 
Als we naar het strand waren geweest en we volop 
schelpen hadden werden er allerlei dieren op onze 
achterwerf  gemaakt, vooral veel krokodillen.  
Want van die schelpen kon je mooie schubben maken. 
Wij hebben een fijne jeugd gehad, geen luxe maar veel 
gezelligheid. 
Eens in het jaar gingen we op de fiets vanuit Sassenheim 
naar de dierentuin in Wassenaar.   
Brood en drinken mee. Mijn moeder bakte brood altijd 
zelf, dat was goedkoper . 
Als we daar aankwamen gingen we eerst de dieren 
bekijken maar het brood werd in de speeltuin opgegeten 
waar we niet weg te slaan waren . 
Die waterbaan vonden we geweldig. 
‘s Avonds moe van het spelen op de fiets naar huis.  
Halverwege was er een tentje waar we zelfgemaakte friet 
kregen en hadden we weer energie om naar huis te 
fietsen. Ik denk dat ik het van geen vreemde heb dat ik 
graag op pad ga. 
Allemaal een goede tijd gewenst en geniet van iedere 
dag. 
Groetjes Willy van der Meer  
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de autowasstraat              

bij de autowasstraat kwam 
een smerige jumbo binnen 
zei wat moet ik nu beginnen 

ik ben modderig aan elke kant 
 

kom nou op zei de olifant                    
ik ben toch een hele dikke klant 

waarom kan ik geen korting 
krijgen 

nee, ik wil heus niet dreigen 
 

maar ook ik heb een moeilijke tijd 
raak steeds meer bezoekers kwijt 

in Artis mag ik mij niet meer vertonen 
eet nu alleen nog maar bruine bonen 

 
voor lekkers heb ik nu geen geld 

en al dreig ik niet met geweld 
ik kan mij zo niet meer vertonen 
wilt u mij alstublieft verschonen 

 
 
© Rita Arends 
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Vakantieweek Millingen 2021. 
 
Vorig jaar is onze vakantieweek niet doorgegaan. Dit jaar, 
als alles goed blijft gaan, kunnen we in de week van 14 
augustus tot 21 augustus naar Hotel Millingen. 
Wij hopen dat iedereen dan gevaccineerd is. 
De vakantiegangers die vorig jaar mee zouden gaan 
hebben hier al bericht over ontvangen en hoeven hier niet 
meer op te reageren. Wij hebben nog enkele 
tweepersoonskamers tot onze beschikking voor 
echtparen of mensen die samen een kamer willen delen. 
Het arrangement ziet er als volgt uit: 
 7 overnachtingen 
 In de ochtend uitgebreid ontbijt, een lunchbuffet en 
 's avonds een 3-gangen diner. 
 In de ochtend en avond kopje koffie of thee 
 Verschillende excursies (onder voorbehoud), 1x 
keer de zonnetrein, 1x Aalshof, 1x rondvaart Moeke 
More, Duitslandtocht, 1x nog nader in te vullen en een 
middag vrij. 
De avonden kunnen gevuld worden met diverse 
activiteiten waarvan een met live muziek. 
 
De bedragen voor de: 
tweepersoonskamers zijn:    €  600,== 
p.p. 
toeristenbelasting € 1,56 per nacht bijna  €    11,== 
p.p. 
vervoer hotel      €   37,50  
p.p. 
Totaal:                                                               €  648,50 
p.p. 
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Degene die zich nu nog willen 
inschrijven willen wij vragen om 
telefonisch te reageren vóór 3 mei !!! 
 
Trees van den Berg   Jan Bol 
Tel: 0252 – 214570   Tel: 0252 – 214972 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



Seniorenvereniging Teylingen afdeling Voorhout 
 

23 

 

TEKENS VAN RIJKDOM 

 
De vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op 
een dag mee voor een reis over het platteland. 
De vader had het vaste voornemen om zijn zoon te laten 
zien hoe rijk en hoe arm mensen kunnen zijn. 
De vader en zoon verbleven enkele dagen op een 
boerderij, van familie, die moeite had om rond te komen. 
 
Toen vader en zoon na enkele dagen weer huiswaarts 
gingen naar hun landgoed, vroeg de vader aan 
zijn zoon wat hij vond van de afgelopen dagen. 
‘’Ik vond het geweldig, vader’’ zei de zoon. 
‘’Heb je nu ontdekt hoe arm mensen kunnen zijn’’ vroeg 
zijn vader. 
‘’Ja ik heb veel geleerd’’ antwoorde de zoon. 
Zij hebben een beek dat doorloopt tot het eind van de 
wereld terwijl wij een vijver hebben die 
maar tot halverwege de oprit komt. 
Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht naar de 
sterren kunnen kijken. 
Ons landgoed loopt maar tot aan de weg, terwijl zij de 
wereld tot aan de horizon hebben. 
Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij voor 
anderen zorgen. 
Wij hebben muren om ons te beschermen, terwijl zij 
vrienden hebben om hun te beschermen. 
 
De vader zweeg verbijsterd. 
Toen sprak zijn zoon: ‘’Dank je dat je mij hebt laten zien 
hoe arm we eigenlijk zijn.’’ 
 
Een Arabische parabel over ware rijkdom. 
De jongen geeft uiteindelijk de vader een wijze les. 
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ACTIVITEITEN 

De zomeractiviteiten gaan helaas niet door. Met 
name de huifkartochten en het varen met De 
Heere Schouten kan niet al geregeld worden ivm 
de coronamaatregelen en ook een museumbezoek 
en/of stadswandeling behoort  nog niet tot de 
mogelijkheden. Wel hebben we een aantal 
fietstochten achter de hand, dus indien dat straks 
wel mogelijk is (buitenactiviteit op afstand) gaan 
we dat nog wel organiseren. Als er straks meer 
activiteiten mogelijk zijn willen we wel weer gaan 
klaverjassen en sjoelen. We doen dit normaal ook 
door de zomer heen en zodra het kan willen we 
deze activiteiten weer oppakken. We gaan er dan 
wel vanuit dat de mensen gevaccineerd zijn. Het 
tekenen en schilderen houden we voor dit seizoen 
als beëindigd. Het geld dat de mensen al betaald 
hebben blijft staan voor het volgende seizoen en 
de mensen die ermee willen stoppen krijgen hun 
geld terug. 
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Weekendje Friesland rond Pasen. 

Vorige week zijn Mo en ik even naar Friesland geweest. 

Mijn broer heeft daar een boerderijtje. Hij heeft dat 30 jaar 

geleden met een paar vrienden als bouwval gekocht en in 

de loop der jaren opgeknapt in zijn vrije tijd. Inmiddels is 

het een schitterende locatie geworden. We gaan er met 

de familie rond Pasen altijd even langs want dan zijn mijn 

broer en schoonzus jarig. Dit jaar konden we natuurlijk 

niet allemaal tegelijk, dus wij (Mo en ik) gingen een 

weekje later. Was voor ons wel een geluk want het weer 

was een stuk beter. We hebben heerlijke wandelingen 

kunnen maken! 

Voor Mo is het altijd een feest want mijn broer heeft ook 

een hond(je) waarmee ze erg goed kan opschieten. Ze 

kunnen dan samen stoeien op het erf of achter de 

konijnen en hazen aan. Soms scharrelen er ook hertjes er 

reeën op de velden rond het huis. Het wild is veel te snel 

voor ze, maar ze proberen het altijd weer en komen dan 

uitgeput maar stralend terug. 

Ze gaan dan ook altijd even mee om de kippen en 

varkens te voeren. De varkens zijn inmiddels zo’n 11 jaar 

oud en heten Bella en Boris. Ze hebben een prima 

leventje samen en scharrelen de hele dag  samen met de 

kippen op het erf. Zoals jullie wel kunnen zien, mogen 

deze varkentjes wel even gewassen worden😉. 
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’s Avonds is het dan tijd om even geknuffeld te worden bij 

het houtvuur en dat is altijd wel even dringen geblazen. 

Daisy (zo heet ze) en Mo zijn weliswaar goede 

vriendinnen maar, zoals dat goed vriendinnen betaamt, 

ze hebben ook een jaloers inborst. Dus als de één 

geknuffeld wordt, moet ook de ander even aangehaald 

worden. 
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Na 2 dagen gingen we weer moe maar voldaan naar 

huis. 

Met Pasen was het, zoals voor velen gold dit jaar, thuis 

erg rustig. Nikkie en haar vriend zijn hier even gezellig 

komen brunchen. Maar dat was het ook wel. Het weer zat 

ook niet mee dit jaar.  

Overigens moet ik van Mo de vereniging nog bedanken 

voor de paaseitjes. Ik heb er zelf maar een paar 

geproefd. Ze waren heerlijk maar dom dom dom…     

Ik had ze laten liggen op tafel en dat 

was niet verstandig😉 ..Ik merk trouwens nu gelukkig dat 

het vaccineren op stoom begint te komen. Mijn moeder, 

broer en zus zijn nu klaar of hebben hun eerste prik 

gehad. Ik val tot nu toe nog buiten de boot maar hoor van 

steeds meer mensen om mij heen dat ze een afspraak 

hebben. Ik ga er vanuit dat ik de komende maand ook 

aan de beurt kom. Dat zal voor de meesten van jullie 

gelden, denk ik. Dat is mooi en geeft goede hoop dat we 

binnen niet al te lange tijd weer kunnen beginnen. Fijn! 

Tot dan en Groetjes Mo en Evert 
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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 : kboteylingen.secretariaat@gmail.com  
Website : kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983  

 
Computerhulp nodig:  

 
Heeft u vragen/problemen over dit onderwerp neem contact op 
met de tabletcoaches. 

 
Evert Hegnauer,  (Samsung)  06-42848205 

Hans Wilson  (iPad)   06-19442888 
Bert van den Nouwland (iPad)   0252-864572 
Dick Voerman  (iPad)   06-48085888 
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