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Voorwoord van de voorzitter 
Geachte dames en heren, 

Voor u ligt ons nieuwe programmaboekje gevuld met vele verschillende activiteiten. Dit is 

tevens onze nieuwsbrief.  Onze begeleiders van de verschillende 

activiteiten staan er alweer klaar voor om u te ontvangen. De 

activiteitencommissie en de bezorgers van de nieuwsbrief en het 

magazine zullen ook in het nieuwe seizoen voor u klaar staan. U kunt 

gebruik maken van elkaars activiteiten. 

Het wordt een bijzonder jaar. Een jaar waarin we hopen te komen tot 

één juridische afdeling Seniorenvereniging Teylingen. Uw bestuur heeft al 

de nodige stappen ondernomen om te komen tot die algehele fusie. We hebben onze 

huisnotaris, Miranda Heemskerk, gevraagd om ons te ondersteunen in het proces en daar 

heeft ze volmondig ja opgezegd. Als alle plannen uitgewerkt zijn zullen wij de drie 

activiteitencommissies, de ouderenadviseurs en de Huba’s uitnodigen en het fusiemodel 

voorleggen en laten bekritiseren om uit- eindelijk in november het model aan u voor te leggen. 

U bent uiteindelijk degene die ons toestemming geeft om tot één juridische vereniging te 

komen.   

Het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen wenst u een geweldig seizoen toe! Gunt u heel 

veel plezier tijdens de activiteiten. Laat uw stem ook naar buiten toe horen door onze 

vereniging uit te dragen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen weer een goed seizoen 

tegemoet gaan en dat kan alleen maar door de enthousiaste inzet van onze vele vrijwilligers.  

Zonder hen bereiken we niets. 

Ik wens u een geweldig seizoen toe. 

Dick Voerman 
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Bewaar dit boekje goed. Het bevat veel informatie over onze 
vereniging en kan gedurende het seizoen dienen als naslagwerk! 
 
 
Doelstellingen en missie Seniorenvereniging Teylingen  
Seniorenvereniging Teylingen staat voor een goede belangenbehartiging voor 50-plussers, dat 
wil zeggen: meedenken, meespreken en meedoen op de beleidsterreinen wonen/zorg/welzijn, 
koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. In de afgelopen jaren was het grootste deel 
van het beleid gericht op sociaal-culturele activiteiten. Overheveling van overheidstaken naar 
Gemeenten en Regio maakt de noodzaak van het oppakken van lokale belangenbehartiging 
echter urgent. Hiertoe voert Seniorenvereniging Teylingen een actief beleid. Het aanbieden 
van activiteiten blijft onverminderd belangrijk voor onze leden. Seniorenvereniging Teylingen 
is aangesloten bij de Unie KBO-PCOB, respectievelijk KBO Zuid-Holland.  
 
Belangenbehartiging 
De KBO-PCOB is ’s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de organisatie zoveel leden 
telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. 
Met de voortschrijdende overheveling van landelijke overheidstaken naar de gemeenten 
groeit de verantwoordelijkheid van Seniorenvereniging Teylingen voor de lokale 
belangenbehartiging. Onze vereniging maakt zich sterk om op lokaal niveau ons steentje bij 
te dragen. Wij zijn inmiddels vertegenwoordigd in verschillende organisaties. Ik denk daarbij 
aan de Lokale Alliantie, het Zorgpact, de adviesraad Sociaal Domein. Dit allemaal op 
bestuurlijk niveau. Maar in de dagelijkse praktijk kunt u, zowel bij de Unie KBO-PCOB als bij 
onze ouderenadviseurs terecht met (juridische) vragen over zorg, gezondheid, inkomen, 
wonen, welzijn, zorg, mobiliteit en zingeving. Uw privébelangen kunnen ook behartigd 
worden door onze belastinginvullers. U vindt de adressen van de Ouderenadviseurs en 
Huba’s op pag. 
 
1. Ouderenadviseurs Wonen, Welzijn en Zorg 
De ouderenadviseur Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ) is een lid van Seniorenvereniging 
Teylingen die na een opleiding aangesteld is door en werkt onder verantwoordelijkheid van 
het bestuur van Seniorenvereniging Teylingen.  
Het kan zijn dat u op een gegeven moment met een vraag of probleem zit waarover je met 
iemand vertrouwelijk wilt praten. De ouderenadviseur komt dan graag bij u thuis om samen 
met u na te denken over uw hulpvraag. Het kan gaan om een huishoudelijke hulp of een 
middel die het mogelijk maakt  om ook buitenshuis aan activiteiten te kunnen deelnemen, 
denk hierbij aan taxivergoeding. Bij het gebruik van een rollator zijn er soms flinke obstakels 
voor u om uw eigen voor- of achterdeur in of uit te gaan. Ook voor dit soort ongemakken 
kan er gezamenlijk naar een oplossing gekeken worden. Door samen naar de mogelijkheden 
te kijken gaat u goed geïnformeerd het gesprek aan met een medewerker van de gemeente 
of met een medewerker van het ISD Bollenstreek  die de aanvraag moet beoordelen. Indien 
gewenst kan een van onze ouderenadviseur u daarbij begeleiden. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van de ouderenadviseurs bij 
Seniorenvereniging Teylingen.  
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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 

Hans Boere Hans Boere                         O email: bvo@casema.nl  

   tel. 06-22526285 

Henk Brouwer O+B 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 Els  de Haas                          O Email: emdehaas@ziggo.nl  

             tel. 071-3011618 

Evert Hegnauer Evert Hegnauer                   B email:everthegnauerkbo@gmail.com     

                                                                                                                             tel.  0252-221228/06 42848205 

Wim  van Kampen O email: wjvkampen@gmail.com 

  tel. 0252-214992 

Otto Knottnerus B email: ottoknottnerus@cs.com 

  tel. 071-3010635 

Henny   Langenberg O ghlangenberg@ziggo.nl 

  tel. 071-3010895 

Dick Voerman O dickvoerman@icloud.nl 

  tel. 0252-347347 

Joke Vos Joke Vos                               O joke.d.vos@icloud.com  

             tel. 0252-213627 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Belastingservice                                                  
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Als lid van KBO-PCOB kunt u een beroep doen op een van de belastinginvullers voor het 
verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting en aanvragen/wijzigen van toeslagen.  
Deze service is bestemd voor leden van Unie KBO-PCOB waarbij er een inkomensgrens wordt 
gehanteerd (€35.000 voor alleenstaanden en €50.000 voor gehuwden /samenwoonden). 
De belastinginvuller wordt opgeleid door Unie KBO-PCOB en volgt ieder jaar een verplichte 
bijscholingscursus, zodat deze goed op de hoogte is van de aangifte inkomstenbelasting en 
toeslagen. Hij/Zij kan zich legitimeren met een speciaal pasje waarop IB 2018 vermeld staat. 
U kunt erop vertrouwen dat de belastinginvuller vertrouwelijk omgaat met de informatie die 
u verstrekt. 
Heeft u dus hulp nodig, neem dan contact op met een van de belastinginvullers van 
Seniorenvereniging Teylingen. De belastinginvuller komt bij u thuis en u betaalt aan 
hem/haar een maximale onkostenvergoeding van €12,00.  Deze geeft u contant aan de 
belastinghulp.  
 
3. Inloopspreekuur 
Dit seizoen starten we een keer per maand met een inloopspreekuur Tijdens dit open 
spreekuur kunnen senioren terecht zonder afspraak. U kunt terecht met vragen over de 
woon- en zorgtoeslag,  financiën, schulden, huishoudelijke hulp, psychisch welzijn, sociaal 
netwerk, (openbaar)vervoer of regelgeving. Ook kan hulp gegeven worden bij het invullen 
van formulieren, bankoverschrijvingen, hoe u uw administratie kan ordenen of hoe vraag ik 
een OV-chipkaart aan. 
Een van de aanwezige ouderenadviseurs kijkt met u samen welke antwoorden of welk 
aanbod passen op de vragen die u heeft. Het kan ook zijn dat er niet een eenduidig 
antwoord is op uw vraag. U mag dan van de ouderenadviseur verwachten dat zij samen met 
u een passend antwoord zoekt. Het inloopspreekuur is gratis.  
De inloopspreekuren zijn iedere eerste dinsdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur. 
Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om een afspraak te maken bij u thuis. 
Locatie: zaal 6 van ’t Onderdak. 
 
 
1. Informatie- en themamiddagen 
In het kader van de belangenbehartiging organiseert elke afdeling van Seniorenvereniging 
Teylingen afzonderlijk en/of gezamenlijk ieder jaar een 3-tal informatiemiddagen waaraan 
alle senioren in de gemeente Teylingen kunnen deelnemen.  
 Op 23 september 2019 wordt een presentatie gegeven door Oorwerk Sassenheim en door 
Zorg & Zekerheid.  
 Op 25 november 2019 wordt een presentatie gegeven door Welzijn Teylingen over de 
diensten en services die zij aanbieden. Ook geeft deze middag TotalCareStore een 
presentatie van diverse hulpmiddelen om mobiel te blijven. 
 
 In het eerste kwartaal van 2020 : onderwerp nog te bepalen. 
 

 
 
 

 
 

Presentatie Oorwerk en Zorg & Zekerheid 
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maandag 23 september 2019 

Het eerste deel van de presentatie deze middag wordt verzorgt door een audicien van 
“Oorwerk” de specialist op het gebied van horen gevestigd in gezondheidscentrum 
Sassembourg 
Heeft u het gevoel dat u gesprekken in gezelschap moeilijker kunt volgen of dat u soms de 
bel of telefoon niet hoort? Of vinden mensen om u heen dat u vaak de tv of muziek veel te 
hard zet? Dan is het goed mogelijk dat u slechthorend bent. Maar ook in het verkeer is het 
belangrijk dat u goed kunt horen, dat is voor uw eigen veiligheid. De gehoorspecialist van 
Oorwerk zal u alles vertellen over het gehoor en gehooroplossingen. 
Het tweede deel wordt verzorgd door Zorg & Zekerheid over vergoedingen zorgverzekering. 
Ouderen en minder validen maken regelmatig gebruik van hulpmiddelen. Veel van deze 
hulpmiddelen komen voor een gedeeltelijke of zelfs volledige vergoeding in aanmerking 
vanuit de Basisverzekering of Aanvullende verzekering. Andere hulpmiddelen worden vanuit 
de gemeente (gedeeltelijk) vergoed. Dit maakt het soms wat ingewikkeld: want waar kan je 
nu terecht voor welk hulpmiddel? Tijdens dit tweede deel gaan we dieper in de 
mogelijkheden die er zijn om na te gaan of u recht heeft op een vergoeding voor 
hulpmiddelen vanuit uw zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid.  
Het beloofd een zeer nuttige informatiemiddag te worden. 
Aanmelden is niet nodig, koffie/thee gratis    
Toegang gratis: alle senioren van Seniorenvereniging Teylingen 
Locatie: Theaterzaal van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40  
Aanvang: 14.30 (zaal open 14.00 uur). 
 

 
Ledenadministratie 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een nieuw ledenpasje van Seniorenvereniging Teylingen. 
Met de wijziging van de verenigingsnaam is het noodzakelijk geworden dat ook de naam op 
de ledenpasjes voor alle leden wordt aangepast.  
Deze ledenpas is een bewijs, dat u lid bent van Seniorenvereniging Teylingen. Een 
organisatie, die naast belangenbehartiging, ook talloze nuttige, leerrijke én gezellige 
activiteiten aanbiedt. 
 De ledenpas is strikt persoonlijk en kent daarom een uniek lidnummer. Bewaar de 

ledenpas goed, want het kan zijn, dat er bij bepaalde activiteiten van onze vereniging en 
services naar uw lidnummer gevraagd wordt. 

 De ledenpas geeft ook toegang tot allerlei dienstverleningen, zoals o.a. de 
gezondheidstelefoon voor senioren en het juristen-team van de Unie KBO-PCOB. 

 Wanneer er op uw pasje foutieve gegevens staan of wanneer u naar een andere 
gemeente verhuist, krijgt u een nieuw pasje. U dient dan uw oude pasje in te leveren bij 
het secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen. 

 Bij beëindiging van het lidmaatschap dient uw pasje daar eveneens ingeleverd te worden. 
 Bij verhuizing binnen de gemeente van uw afdeling krijgt u geen nieuw pasje. 
 U kunt zich voor alle zaken, die van belang zijn voor de ledenadministratie, wenden tot de 

ledenadministrateur Netty Havenaar, tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr van 11.00-13.00 uur). 
 De gegevens van uw ledenpas worden nooit aan derden verstrekt. Uw privacy is daarmee 

gewaarborgd. Zie verder het Privacystatement Seniorenvereniging Teylingen  website:  
www.kboteylingen.nl 
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5. Dagtochten, meerdaagse reizen en vakantieweek 
Verschillende malen per jaar kunt u deelnemen aan groepsreizen die 
door een paar enthousiaste en kundige vrijwilligers van onze vereniging 
worden georganiseerd. In de afgelopen jaren werd van het reisaanbod 
door vele leden gebruik gemaakt.  

 
-  Dagtochten 
Afdeling Voorhout organiseert jaarlijks een busreis en een vakantieweek en de 
afdeling Sassenheim organiseert jaarlijks een tweetal gezellige dagtochten: in de herfst en in 
de lente. Deze dagtochten mogen zich in een goede belangstelling verheugen. Na 
aankondiging zijn deze dan ook snel volgeboekt. Om deze reden wordt een inschrijvings-
regeling gehanteerd. De eerste 60 aanmeldingen gaan na betaling zeker mee. De overigen 
komen, in volgorde van aanmelding, op een wachtlijst te staan! Als er afmeldingen komen 
dan schuiven de eersten op de wachtlijst automatisch naar de deelnemerslijst. De leden die 
op de wachtlijst blijven staan hebben het recht om bij de eerstvolgende dagtocht als eerste 
geplaatst te worden indien men zich binnen 10 dagen na de opgegeven inschrijfdatum in de 
Nieuwsbrief aanmeldt voor de dagtocht. Mocht het aantal aanmeldingen een bepaald aantal 
overstijgen dan wordt overwogen een 2de bus te reserveren. Leden van de plaatselijke 
afdeling gaan voor. Niet-leden betalen een hoger deelnamebedrag. Zie voor verdere 
voorwaarden bij deelname aan dagtochten en meerdaagse vakantiereizen onze website 
http://sassenheim.kbo-teylingen.nl/dagtochten-vakanties/ 
Dit jaar organiseert Seniorenvereniging Teylingen op 2de kerstdag wederom een 
gezamenlijke dagtocht.  
 
 

Lidmaatschap 
Het contributie  van Seniorenvereniging Teylingen, bedraagt €25 per persoon per jaar. De 
contributie kan automatisch worden afgeschreven. Neem hiervoor contact op met het 
secretariaat. 

 

Gegevens wijzigen 

Het is belangrijk dat wij beschikken over uw juiste persoons- en adresgegevens en emailadres 
voor juiste  bezorging  van onze informatie (het ledenblad KBO-PCOB, Nieuwsbrief, attenties, 
enz.). Geef daarom adreswijzigingen berichten van overlijden, beëindiging of wijziging van 
lidmaatschap tijdig door aan de ledenadministratie, tel. 06 1818 4053 of per email:  
kboteylingen.secretariaat@gmail.com 
 

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 de korting op de 
zorgverzekering van Zorg & Zekerheid of het Zilveren Kruis te vervallen. 
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Lady’s Day bij Van der Klooster Mode, Boskoop 
 

Op maandag 30 september gaan we weer voor  
een Lady’s Day met modeshow naar Boskoop. Na ontvangt met koffie en 
luxe gebak kunt u gaan genieten van een uitgebreide modeshow met 
eigentijdse mode en accessoires die door meerdere mannequins en een 
ladyspeaker aan u wordt gepresenteerd. Hierna krijgt u een lekkere lunch 
aangeboden en na de lunch wordt de groep in tweeën gesplitst waarbij de 
ene helft naar een gezellige bingo met leuke te verdienen prijsjes gaat en 
de andere helft van de groep gaat rondkijken in de winkel. Uiteraard kan 
er ook kleding worden gepast en aangeschaft. Een aantal dames van het 
Modehuis leveren u, indien gewenst, geheel vrijblijvend een deskundig 
advies. Na ongeveer een uur wisselen de groepen. En voordat u weer naar 
huis gaat, wordt de dag feestelijk afgesloten met een advocaatje met slagroom.  
Definitieve opstapplaatsen zijn:  
om  08.30 uur vanaf het kerkplein in Voorhout 
om  08.45 uur van ’t Onderdak in Sassenheim en  
om  09.00 uur bij het Trefpunt in Warmond. 
Prijs dagtocht €17,50 leden, €30,00 niet leden 
Aanmelden: tot 10 september bij secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, per e-mail:  
Kboteylingen.secretariaat@gmail.com of per tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00-13.00 
uur). 
Betaling na inschrijving op rekeningnummer NL79RABO0315157356 ten name van KBO 
Teylingen onder vermelding van “Modeshow” Na overmaking van de reissom is uw inschrijving 
pas definitief..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meerdaagse kerstreis 10 t/m 12 december 2019 
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Deze kerstreis brengt ons naar ’s-Heerenberg een levendig 
grensstadje aan de Duitse grens. De omgeving ademt een 
eeuwenoude sfeer uit door kastelen, monumenten en oude 
boerderijen. We verblijven in hotel Lantscroon gelegen in het 
centrum van het levendige grensstadje ’s-Heerenberg, Het 
hotel is gevestigd in een rijksmonument. Het hotel is gevestigd 
in een nieuwe aanbouw achter het monumentale pand. De 
kamers zijn voorzien van toilet, douche of ligbad, föhn, kluisje en een televisie. Vanwege de 
ligging aan de achterkant van de stadswal, biedt het een oase van rust. Verder heeft het hotel 
een lift. 
Reisprogramma: 
Dag 1: Heenreis via Doesburg 
Nadat u om 10.00 uur bent opgehaald en iedereen zijn of haar plekje in de touringcar gevonden 
heeft, reist u comfortabel naar 't Gildehof in Doesburg. Hier gaat u in het Gildecafé aan tafel 
voor een heerlijke lunch met kroket. Op het pleintje vindt u ook meerdere gezellige winkeltjes 
met onder andere curiosa en kleding. Na het bezoek aan het prachtige hofje kunt u nog een 
wandeling maken door onze Hanzestad of een bezoekje brengen aan de Doesburgsche 
Mosterdfabriek. Wij vervolgen onze reis en gaan naar uw hotel in ’s Heerenberg. Nadat u heeft 
ingecheckt gaat u aan tafel voor een heerlijk diner. 
Dag 2: bezoek aan de Kerstmarkt in Oberhausen. 
Na het ontbijt gaat u een bezoek brengen aan een Kerstmarkt in Oberhausen. Deze is gelegen 
naast het overdekte winkelcentrum CentrO aan de rand van Oberhausen. Het winkelcentrum 
CentrO pakt in de kerstperiode uit met drie kerstmarkten. In en rond het winkelcentrum zorgen 
spectaculaire licht- en muziekinstallaties van de kerstwereld’ voor een fascinerende sfeer. De 
150 kraampjes zijn verdeeld over de kleurrijk verlichte Santa’s Village, de gezellige en intieme 
Bergweihnachtsmarkt in Alpenstijl en de sprookjesachtige Wichtelmarkt. 
Tegen 16.00 uur gaat u weer naar ‘s Heerenberg hier volgt weer een heerlijke verzorgd diner in 
uw hotel Lantscroon. 
Dag 3: terugreis via Maarsbergen en Pijnacker 
Na het ontbijt kunt rustig uw koffers pakken tegen 11.00 uur stapt u in de touringcar en reist u 
comfortabel naar De Weistaar in Maarsbergen. Hier gaat u aan tafel voor een uitgebreide lunch. 
Hierna is er een korte film over het maken van kaas en boter. U kunt ook een bezoek brengen 
aan de Kaas- en Boter-museum met kaasmakerij. Vervolgens is er nog een binnen activiteit. 
Hierna gaan we naar restaurant Tout le Monde in Pijnakker voor een goed diner ter afsluiting. 
Daarna wordt u teruggebracht naar de verschillende opstapplaatsen. 
 
Arrangementprijs € 245,00 per persoon 
Toeslag 1-persoonskamer: € 30,00 per kamer 
 
Bij deze prijs inbegrepen: 
-  Vervoer per luxe touringcar voorzien van koffie, toilet en airco 
- 2x overnachten in een comfortabel hotelkamer  
- Op heen en terugweg lunch 2x ontbijtbuffet  
- 2x 3 gangen diner 
- Bezoek kerstmarkt Oberhausen 
- Middagprogramma op de terugweg in de Weistar 
- Afscheidsdiner 
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Vakantieweek Seniorenvereniging Teylingen 2020  
Elk jaar wordt er een gezamenlijke vakantieweek in binnen- of buitenland georganiseerd. 
Om vele verzoeken organiseren we in 2020 weer een rivierencruise. Mocht u interesse 
hebben dan kunt u al een voorinschrijving maken.  Zodra de inhoud van de cruise bekend is 
zal  deze worden gepubliceerd in onze Nieuwsbrief.  
 

Uitnodiging terugkommiddag vakantieweek 2019 
Wij nodigen u uit voor onze terugkommiddag. 
Deze wordt gehouden op woensdag 25 september van 14.30 tot 16.30 uur, in zaal 5+6,  van 
’t Onderdak. Onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers worden er foto’s 
vertoond van onze reis naar Stadtskyll in Duitsland. Ook wordt als herinnering aan deze fijne 
vakantie een verslag van de reis aangeboden.  
Wij hopen u allen te zien.  
 

Dag van de Ouderen 2019 
 
Dit jaar, op vrijdagmiddag 27 september organiseert Seniorenvereniging Teylingen wederom 

de Internationale dag van de Ouderen” in Hotel Van der Valk waarbij alle 
senioren woonachtig in de gemeente Teylingen welkom zijn. Bij de ontvangst vanaf 13.00 
uur staat de koffie of thee met iets lekkers al voor u klaar. Na een drankje wordt gestart met 
het  programma. Dit jaar treedt voor u op Franje met de ‘Musical Parade!’ Franje brengt 
mooie, grappige, vrolijke en ontroerende liedjes, prachtige duetten en medleys; meeslepend 
en toegankelijk. 
Musical Parade is een feest van herkenning, een heerlijke mix van nostalgie en hedendaags 
repertoire, met The Sound of Music, West Side Story, Mary Poppins en Singin’ in the Rain, 
juweeltjes uit de musicals over het leven van Willeke Alberti, Ramses Shaffy en Édith Piaf en 
Abba-succes Mamma Mia!  Met het programma Musical Parade beleeft u een onvergetelijke 
middag . 
De zaal bevindt zich op de 1ste etage en is goed te bereiken vanuit de hal op de begane grond 
met een ruime lift. De kosten voor deze dag bedragen € 10,00 (incl. koffie, consumpties en 
vervoer). Bij binnenkomst worden 3 consumptiebonnen uitgereikt. Voor vervoer van en naar 
Hotel van der Valk zijn bussen geregeld. 
Tijd: 13.30-17.00 uur (zaal open 13.00 uur) 
Locatie: Hotel van der Valk, Warmonderweg 8, 2171 AH Sassenheim 
Opstapplaatsen: kerkplein Voorhout, bushalte Teylingerlaan te Sassenheim en ’t Trefpunt in 
Warmond.  
Wilt u deze middag bijwonen? Vul dan het aanmeldingsstrookje in op pagina 27 met 
vermelding of u gebruik wilt maken van de bus. Lever het aanmeldstrookje in (met het 
bedrag) vóór 15 september 2019 op een van de volgende adressen. 
• in Voorhout bij Hans Boere, Julianalaan 27, tel. 06-22526285, of Wim van Kampen, 
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Boekhorstlaan 146, tel. 0252-214992 
• in Warmond bij Corri van Wetten, Kloosterwei 204, tel. 06-52247717 

 
 
 
 
 

Filmmiddagen  
Elke maand is er op de maandagmiddag een filmmiddag of lezing. Op 9 
september 2019 beginnen we het nieuwe filmseizoen met de Franse 
feelgoodfilm van het jaar: Demain Tout Commence van regisseur Hugo 
Gélin. De film gaat over Samuel die een zorgeloos leventje leidt aan de 
zonnige kust van Frankrijk. Tot één van zijn vroegere veroveringen met een 
paar maanden oude baby voor zijn deur staat. Zij laat Gloria, zijn dochtertje, 
bij hem achter en vertrekt. Vastberaden gaat Samuel naar Londen om het kindje terug te 
brengen naar haar moeder. Acht jaar later hebben Samuel en Gloria hun leven in Londen 
opgebouwd en zijn onafscheidelijk. Dan staat de moeder van Gloria opnieuw voor zijn deur 
en eist haar dochter terug……………………………..  
Aanvang: 14.30 uur (zaal open 14.00 uur) 
Locatie: zaal 5/6 van ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40 
Kosten: een kopje koffie/thee bij binnenkomst is gratis, consumptie is voor eigen rekening. 
Iedere senior in de gemeente Teylingen is van harte welkom. 
 

iPad Café 2019-2020   
Hoe is het gesteld met uw digitale vaardigheid?  
Als geen ander weten we dat de bediening van een tablet in het begin best moeilijk is. Als 
tabletcoaches van de Seniorenvereniging Teylingen hebben we in de afgelopen jaren veel 
senioren geholpen bij het leren gebruiken van de iPad. Ook dit seizoen gaan we weer op 
diverse manieren hulp bieden. 
In de afgelopen jaren zijn 65-plussers steeds meer gebruik gaan maken van sociale 
netwerken “Online shoppen, bankieren of contact houden met familie en vrienden. 
Digitalisering is leuk en opent een wereld aan mogelijkheden”. Bijvoorbeeld een manier om 
aan informatie over je buurt te komen. Maar ook informatie over gezondheid is nu onder 
handbereik. 
 
Beloofd is beloofd 
Diverse keren hebben we senioren teleur moeten stellen met het geven 
van hulp. We waren er alleen voor degene die in het bezit waren van een 
iPad van het merk Apple. We hebben beloofd dat we de mensen met een 
ander merk tablet ook zouden gaan helpen. Daarom gaan we dit seizoen 
mensen helpen die geen iPad van Apple hebben.  Het gaat dan om 
mensen met een tablet van b.v. Samsung,  HTC Nexus, Sony, Huawei, 
Asus, Lenovo of ander merken met een Android besturingssysteem. Verwarrend maar er is 
een verschil in gebruik van een iPad van Apple en een tablet van andere merken vanwege 
het andere besturingssysteem. 
 
Om iedereen van dienst te kunnen zijn delen we de gebruikers in twee groepen: 
1)  tablet gebruikers en 2)  iPad gebruikers. 
Wil je meer met je tablet of iPad doen kom dan naar onze lessen. 
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Voor de tablet gebruikers 
1)  Ontdek je tablet. 
Voor mensen die een tablet hebben en nog geen of weinig ervaring hebben gaan we gericht 
4 opeenvolgende woensdagochtenden aan de gang.  Deze ochtenden zijn gericht op het 
onder de knie krijgen van de basishandelingen bij het gebruik van de tablet. In uw eigen  
tempo en met heel veel hulp van de tabletcoaches. 
De 4 opeenvolgende woensdagochtenden van 10.00 tot 11.30 uur zijn: 6 – 13 – 20 – 27 
november 2019. 
 
2) Haal meer uit je (Android) tablet 
Voor de tablet worden er dit seizoen lessen gegeven over foto’s maken/bewerken, 
beeldbellen, sociale media, spelletjes en amusement, nieuws en tv. 
Ook deze lessen zijn op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur 
op:  5 februari – 4 maart – 8 april – 13 mei – 10 juni 2020 
Maximaal aantal deelnemers 12 per keer. 
 
Voor de iPad gebruikers 
3) Ontdek de iPad 
Ben je een beginner? Heb je sinds kort een iPad en nog geen  ervaring? 
Gericht gaan we 4 middagen samen aan de gang.  
Deze middagen zijn gericht op het onder de knie krijgen van de basishandelingen bij het 
gebruik van de iPad. In uw eigen tempo en met heel veel hulp van de tabletcoaches. 
De 4 dinsdagmiddagen zijn van 14.30 – 16.00 uur  op:  
1 oktober – 15 oktober – 29 oktober – 5 november 2019.  
Ervaring opdoen? 
4) Haal meer uit je iPad 
Wil je meer halen uit het gebruik van de iPad dan ben je van harte welkom.  
We gaan in op: foto’s maken en bewerken, beeldbellen, sociale media, spelletjes en 
amusement, nieuws en tv. 
Dinsdagmiddagen van 14.30 – 16.00 uur. 
De data zijn: 4 februari – 3 maart – 14 april – 12 mei – 9 juni 2020. 
Maximaal aantal deelnemers 12 per keer. 
Neem je tablet of iPad mee en leer samen met de anderen meer over de bediening van het 
apparaat en app’s die erop staan of erop  
gezet kunnen worden.  
 
Voor de deelnemers aan de beginnerslessen  met een tablet en iPad is er op dinsdag 17 
december 2019 van 10.00-11.30 uur de mogelijkheid om de problemen waar men 
tegenaan gelopen is voor te leggen.  
 
Aanmelden lessen 
Om deel te kunnen nemen moet u zich – vooraf – telefonisch aanmelden. 
Voor  1 of 3: ontdek je tablet /je iPad is de deelname € 30,--, koffie/thee gratis 
Voor  2 of 4: haal meer uit je tablet/je iPad is de deelname € 5,-- per keer dat men 
deelneemt, koffie/thee gratis.  
Maximaal 12 deelnemers per keer. 
De lessen worden gegeven in ‘t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, Sassenheim, zaal 6. 
Geef bij aanmelding duidelijk aan welk apparaat je hebt. 
 
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op pp.19-20 of via de email:  
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Kboteylingen.secretariaat@gmaiil.com 
Na bevestiging van uw aanmelding kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op onze 
rekening: NL61RABO0357208714 ten name van KBO Sassenheim met vermelding 
iPad/Tablet. 
 

Allemaal digivaardig, kom naar het Digitaal inloop café 
 
Om iedereen met een tablet en/of iPad in de gelegenheid te stellen vragen te stellen over 
het gebruik van hun apparaat en de app’s die erop staan is er: 
INLOOP café: dinsdagmiddag       12 november 2019 10.00 – 11:30       

     woensdagmorgen     8 januari 2020 10:00 – 11:30 
De deelname gratis, koffie/thee gratis 
Plaats: zaal 6 Het Onderdak, Gouverneurlaan 40, Sassenheim  
Kijk in nieuwsbrief en op de agenda van afd. Sassenheim  voor meer gedetailleerde 
informatie. Ook op de website https://www.kbo-teylingen.nl kun je alle info vinden.  
De deelname: €5,-- per middag dat u deelneemt, koffie/thee gratis 
Plaats: zaal 6 in ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40, Sassenheim 
Tijd: van 14.30 tot 16.00 uur 
Maximaal aantal deelnemers 12 per keer. 
 
 
Klaverjassen (regionaal) seizoen 2019/2020 
Dit jaar wordt het regionaal klaverjassen (voorheen Vierkamp) geheel 
georganiseerd door de seniorenafdelingen van De Zilk en 
Noordwijkerhout. Onderstaand een overzicht van de data voor het 
komende seizoen. 
23 augustus 2019 in Noordwijkerhout 
Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1  
Coördinator Cock Edelaar, tel. 0252-374295 
22 november 2019 in De Zilk 
De Duinpan, Sportlaan 34 
Coördinator Sonja Verloop, tel. 06-18716025 
17 januari 2020 in Noordwijkerhout 
Ontmoetingscentrum Puyckendam, Pilarenlaan 4 P1 
Coördinator Cock Edelaar, tel. 0252-374295 
20 maart 2020 in De Zilk 
De Duinpan, Sportlaan 34  
Coördinator Sonja Verloop, tel.06-18716025 
15 mei 2020: afsluiting in Noordwijkerhout. 
Deelnemers uit Sassenheim, Voorhout en Warmond die mee willen kaarten kunnen zich 
opgeven bij de aangegeven coördinator. 
Als u zich hebt opgegeven en blijkt dat u op één van deze dagen niet kunt dan dient zich 
uiterlijk 1 week voor de vermelde datum bij Sonja Verloop af te melden. 
Er wordt niet meer gekaart voor een wisselbeker, maar per dag zijn er een aantal prijzen 
beschikbaar. Aan het eind van het seizoen is er een wisselbeker beschikbaar voor degene 
met het hoogste aantal punten.  
Kosten: €15 per bijeenkomst (incl. lunch, 2 x koffie en 2 x consumpties). Aanvang : 9.45 uur. 
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Zomeractiviteiten 
In de maanden juli en augustus worden speciale activiteiten als wandelen met een thema, 
fietsen, dagtocht, barbecue, vaartochten georganiseerd door Seniorenvereniging-Teylingen. 
Zie hiervoor het boekje zomeractiviteiten welke wordt verspreid in de maand mei. 
 

 
Rabo ClubkasSupport 2019  
De jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne heet vanaf nu Rabo ClubSupport. Jaarlijks stelt de 
Rabobank via de Rabo ClubSupport een deel van de winst beschikbaar voor ondersteuning 
van lokale (sport)verenigingen en culturele en maatschappelijke stichtingen. Van 27 
september t/m 11 oktober 2019 kunnen leden van de Rabobank Bollenstreek hun stem 
uitbrengen op hun favoriete clubs. Alle leden worden persoonlijk uitgenodigd om hun stem 
uit te brengen. Ieder lid krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één 
organisatie mag een lid maximaal twee stemmen geven (dat wil zeggen op 
Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim, afd. Warmond en afd. Voorhout.. Hoe meer 
stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze 
vereniging  ontvangt. Stemmen zijn niet overdraagbaar. Leden die niet over een 
internetverbinding beschikken, kunnen hun online stem uitbrengen in het bankkantoor van 
Sassenheim, Hortuslaan. De medewerkers zullen gedurende de stemperiode beschikbaar zijn 
om u aldaar te helpen met het uitbrengen van uw stem. 
Alleen leden van Rabobank Bollenstreek kunnen op ons stemmen. Bent u geen lid, maar wel 
klant van de bank? Dan kunt lid worden via de website van de Rabobank Bollenstreek  
(https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-
worden/?c=context&amp;lword=BollenstreekI.  
Of u kunt bij kinderen, familie, vrienden en kennissen informeren of zij lid zijn van de 
Rabobank Bollenstreek en vragen of zij op uw club willen stemmen. Hoe meer stemmen er 
op Seniorenvereniging Teylingen worden uitgebracht, des te hoger de financiële bijdragen. 
Stem op ons!   Alvast bedankt voor uw stem. 
 
 
 
 

 
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 : www.kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL62 RABO 035.72.08.7  

 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&amp;lword=BollenstreekI
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/?c=context&amp;lword=BollenstreekI
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INFORMATIE 
 
Nieuwsbrief 
Alle leden ontvangen 10 maal per jaar het ledenblad KBO-PCOB en onze nieuwsbrief. In de 
nieuwsbrief is ons maandelijkse activiteitenprogramma te vinden en er staan interessante en 
actuele onderwerpen in.  
De nieuwsbrief is van en voor onze leden. Dit betekent dat ook onze leden een stukje 
kunnen schrijven en insturen: bijvoorbeeld een gedicht, een vakantieverslag of een speciaal 
recept enz. 
 
Website 
Seniorenvereniging Teylingen beschikt over een eigen website. Op deze website vindt u 
eveneens de websites van afd. Sassenheim, afd. Voorhout en afd. Warmond. Het doel hiervan 
is de leden zo goed mogelijk te informeren over alle relevante actuele zaken. Op de website 
kunt u ook ons jaarprogramma en de nieuwsbrief vinden.  
Website: www.kboteylingen.nl Vanaf deze website kunt u naar de verschillende afdelingen 
gaan. 
 

Regiotaxi 
Seniorenvereniging Teylingen is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep Regiotaxi Holland 
Rijnland. Deze klankbordgroep bespreekt de werkwijze van de Regiotaxi, veranderingen en 
opmerkingen en klachten van cliënten. Mocht u op- of aanmerkingen over de Regiotaxi 
hebben dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Seniorenvereniging Teylingen 
per tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur)  of via de e-mail: 
kboteylingen.secretariaat@gmail.com 

 
KORTINGEN  
Op vertoon van uw ledenpas van Seniorenvereniging Teylingen  kunt u korting krijgen bij: 
 Zorg en Zekerheid 7% korting op alle pakketten plus enkele extra’s zoals bij 

ziekenhuisopname gratis TV. 

 het Zilveren Kruis Achmea 7,5% korting op het basispakket, 10% op aanvullende 
pakketten plus enkele extra’s. 
Noot: Deze collectieve pakketten leveren u ongeveer een voordeel op van ± € 100, -- per jaar, 
waardoor onze contributie dus ruim wordt terugverdiend. 

 de Service Apotheek Sassenheim een kassakorting van 10% (dit geldt niet in geval van een 
actiekorting). 

 FraNas Schoonheid- en Pedicuresalon, Voorhavenkwartier 27, 
Sassenheim, tel.252 861 614 
10% korting op de standaard pedicure en gezichtsbehandelingen. 

 Hedera, Warmonderweg 10, Sassenheim 
2% korting op alle Apple-producten 

 Kroon Parket in Hillegom (Venniperhof 2/2A en in Sassenheim, Teylingerlaan 6-8) : 10% 
korting op onderhoudsproducten. 
 
 
 

 

http://www.kboteylingen.nl/
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Rijbewijskeuring  
Personen die een rijbewijs hebben moeten vanaf hun 75e levensjaar elke 5 
jaar een medische keuring ondergaan alvorens zij een verlenging van het 
rijbewijs krijgen. Leden van Seniorenvereniging Teylingen krijgen voor de 
daaraan verbonden kosten een reductie op de prijs. 
Er zijn een paar spelregels: 
• Regel het op tijd in verband met wachtlijsten. Geadviseerd wordt om ten 
minste 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs een afspraak te maken voor een 
keuring. 
• U heeft een Eigen Verklaring nodig, U kunt deze kopen bij de gemeente. Deze dient u na 
volledige invulling te sturen aan het CBR, t.a.v. medische administratie 
Gezondheidsverklaring, Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK. Het is ook mogelijk met de 
computer een eigen verklaring aan te vragen via www.cbr.nl. 
• Tot uw 75e is, op het moment dat uw rijbewijs verloopt, een medische keuring niet 
noodzakelijk. Daarna is een verklaring nodig van een arts. 
• Bent u ouder dan 70? Dan is uw rijbewijs maximaal 5 jaar geldig; 
• Na uw 75e krijgt u elke 5 jaar een medische keuring. Na elke keuring is uw rijbewijs 
maximaal 5 jaar geldig. 
Kijk voor uitgebreide informatie op www.cbr.nl (rijgeschiktheid/ rijbewijs op hogere leeftijd). 
Procedure via de computer. 

 Met uw digipas het formulier opvragen via mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 

 Medisch verklaring aanvragen, klein of groot rijbewijs of 75 +. 

 Invullen en terugsturen. 

 Vervolgens wachten op de medisch verklaring die u nodig heeft voor de keuringsarts. Dit 
kan soms weken duren. Kijk hiervoor regelmatig in uw inbox van uw computer. 

Meebrengen naar de keuring. 
Een origineel formulier van uw apotheker ook als u geen medicijnen gebruikt. Zonder dit 
formulier kunt niet gekeurd worden. 
Een klein beetje urine in officieel potje (bij de huisarts of apotheker verkrijgbaar). Geen 
andere potjes (kunnen bacteriën in zitten) dan geen goede controle mogelijk. 
De bril waarmee u autorijdt. 
Uw rijbewijs. 
Medische gegevens die van belang zijn (bv. Brief oogarts, specialist) 
 
Kosten keuring 
Voor het rijbewijs B/E en 75 jaar en ouder € 27.50 
Voor leden van Seniorenvereniging Teylingen € 22.50 
Voor het grote rijbewijs, bus, taxi € 45.00 
Voor leden € 40,00 
 
Voor keuring kunt u terecht op het volgende adres: 
Stichting MediPartners Nederland 
Dorpskantoor De Burgt (naast de grote kerk) 
Burgemeester Koomanslaan 1 (2e etage) 
2321 DA Rijnsburg. 
Voor afspraken uitsluitend met telefoonnummer 071-5728434. 

http://www.cbr.nl/
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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 

Voorzitter: Dick Voerman 

email:                                               Dickvoerman@icloud.com 

telefoon: tel. 06-4808 5888 

Vice-voorzitter: Hans Boere 

email: bvo@casema.nl 

telefoon: tel. 06-22526285 

Secretaris, ledenadministrateur: Netty Havenaar 

email: kboteylingen@gmail.com 

telefoon: tel. 06-1818 4053 

2e secretaris: Wim van Kampen 

email: wjvkampen@gmail.com  

telefoon: tel. 0252-214992 

Penningmeester: Evert Hegnauer 

email :                                               everthegnauerkbo@gmail.com 

telefoon: tel. 06-4284 8205 

Bestuurslid: Chris Zwetsloot 

email:                                                chris.zwetsloot@casema.nl 

telefoon: tel. 071-8889544 

Bestuurslid Corri van Wetten 

email: warmbovaoud@live.nl 

telefoon: tel. 06-52247717 

 

Bestuursleden belangenbehartiging Jan van Bakel  

en  Adviesplatform WMO en Jeugd 

email: janvanbakel@gmail.com 
Telefoon:  -                   tel. 0252-232160/06-25064586 

 Henny Langenberg 

email: ghlangenberg@ziggo.nl 

Telefoon: tel. 06-15094407 
  

mailto:Dickvoerman@icloud.com
mailto:bvo@casema.nl
mailto:kboteylingen@gmail.com
mailto:wjvkampen@gmail.com
mailto:everthegnauerkbo@gmail.com
mailto:chris.zwetsloot@casema.nl
mailto:warmbovaoud@live.nl
mailto:ghlangenberg@ziggo.nl
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Inschrijfformulier activiteiten seizoen 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
Ondergetekende wil aan de aangekruiste activiteiten deelnemen en heeft  bij inschrijving 
gelijktijdig de deelnemerskosten overgemaakt naar bankrekeningnr. NL62 RABO 
035.72.08.714 ten name van KBO Sassenheim onder vermelding nummer of de nummers 
van de door u gekozen activiteiten (zie linker kolom inschrijfformulier).  
 
 

Aanmelding deelnemer(s) activiteiten 
 
Naam + voorletters: ………………………………………….................... m / v 
 
Naam + voorletters: ………………………………………….................... m / v 
 
Adres + huisnummer: …………………………………………………………………… 
 
Telefoon:                                 Mobielnr.  
 
Email: 
 
 
 
Zenden naar of inleveren bij: 
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim      
 
 

z.o.z  
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Inschrijfformulier activiteiten seizoen 2019-2020 

 
Ondergetekende wil aan de aangekruiste activiteiten deelnemen en heeft  bij inschrijving gelijktijdig de 
deelnemerskosten overgemaakt naar bankrekeningnr. NL62 RABO 035.72.08.714 ten name van KBO 
Sassenheim onder vermelding nummer of de nummers van de door u gekozen activiteiten (zie linker kolom 
inschrijfformulier).  
 
 

Aanmelding deelnemer(s) activiteiten 
 
Naam + voorletters: ………………………………………….................... m / v 
 
Naam + voorletters: ………………………………………….................... m / v 
 
Adres + huisnummer: …………………………………………………………………… 
 
Telefoon:                                 Mobielnr.  
 
Email: 
 
 
 
Zenden naar of inleveren bij: 
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim      
 
 
Activiteiten 2019-2020 
 

О 1. Bloemschikken In ‘t Onderdak € 60,-- 

О 2. Bowlen De Oude Tol € 50,-- 

О 4. Hobbyclub In ‘t Onderdak € 20,-- 

О 5. Ipad Café: Ontdek de iPad In ‘t Onderdak € 30,-- 

О 6. Ipad Café: Haal meer uit uw iPad In ‘t Onderdak € 30,-- 

О 6a iPad: Foto’s, maken en bewerken, versturen en archiveren In ’t Onderdak € 5,-- 

О 6b iPad: Beeldbellen, Facetime, Skype In ’t Onderdak € 5,-- 

О 6c iPad: Sociaal Media, Facebook, Insta-gram, Pinterest, YouTube In ’t Onderdak € 5,-- 

О 6d iPad: Amusement: Muziek, Films, puzzels In ’t Onderdak € 5,-- 

О 6e iPad: Nieuws, TV zenders, Kranten, Nieuws Media, NU.nl, 
NPO/NOS, RTL/XL 

In ’t Onderdak € 5,-- 

О 7a Tablet: Foto’s, maken en bewerken, verstu-ren en archiveren In ’t Onderdak € 5,-- 

О 7b Tablet: Beeldbellen, Facetime, Skype In ’t Onderdak € 5,-- 

О 7c Tablet: Sociaal Media: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube In ’t Onderdak € 5,-- 

О 7d Tablet: Amusement: Muziek, Films, puzzels In ’t Onderdak € 5,-- 

О 7e Tablet: Nieuws, TV zenders, Kranten, Nieuws Media, NU.nl, 
NPO/NOS, RTL/XL 

In ’t Onderdak € 5,-- 

О 8. Leesclub In ’t Onderdak € 20,-- 

О 9. Tekenen en aquarelleren, najaar In ‘t Onderdak € 40,-- 

О 10. Tekenen en aquarelleren, voorjaar In ‘t Onderdak € 40,-- 
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Aanmeldingsformulier 

 
*** 3-Daagse Kerstreis naar ’s-Heerenberg *** 

Maandag 10  december t/m woensdag 12 december 2019 
 
1. dhr/mw. …………………………………..……….. Geboren …………………….…… 

Postcode …........................Adres …………………………………………………….. Woonplaats 

……………………………………………………………………………………… 

Tel.nr ……………………………… Mobielnr. ……………………………………………… 

Eventueel dieet. Welke ……………………………………………………………………. 
 
In bijzondere gevallen waarschuwen:  

Naam: ………………………..……………………….... Tel.nr. …………………………… 

wil de kamer delen met …………………………………………………………….……. 

2. dhr/mw. ………………………………...………….. Geboren ……………….………. 

Postcode …........................Adres …………………………………………………….. Woonplaats 

……………………………………………………………………………………… 

Tel.nr ……………………………… Mobielnr. ……………………………………………… 

Eventueel dieet. Welke …………………………………………………………………… 

In bijzondere gevallen waarschuwen:  
 
Naam: ……………………………….………………..….Tel.nr. ……………………..…… 
 
Wenst  
⃝      2-persoonskamer € 245,-- per persoon 
⃝      1 persoonskamer € 275,-- per persoon               
 
Een eerste aanbetaling van €100 p.p. dient één week na inschrijving te zijn ontvangen op 
rekeningnummer NL79RABO0315157356 t.n.v. KBO Teylingen onder vermelding Kerstreis 
2019. Het restant dient uiterlijk 1 november 2019  te zijn overgemaakt. 
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BELANGENBEHARTIGING 

VOOR 50 PLUSSERS 
 

SENIORENVERENIGING TEYLINGEN  

AFDELING VOORHOUT 

NIEUWSBRIEF September 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen,  
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Een nieuw seizoen staat weer voor de deur. Na een deels zeer warme zomer, waarna de 

temperaturen gelukkig weer naar normale waarden zijn gedaald, gaan we weer beginnen 

aan een nieuw seizoen. In de loop van het komende seizoen zal er het nodige gaan 

veranderen en gaan we, met uw instemming, samen met de afdelingen Sassenheim en 

Warmond daadwerkelijk één vereniging worden. Daardoor is het mogelijk dat u ook aan alle 

activiteiten kan meedoen die in de andere afdelingen van Seniorenverening Teylingen 

worden georganiseerd. Dus wilt u deelnemen aan de I-pad cursus of de tabletcursus, of wilt 

u gaan bowlwn of mee met de cruise? Meldt u dan aan.  Het inschrijfformulier vindt u in 

deze nieuwsbrief. De activiteiten binnen onze afdeling zullen niet veranderen. We blijven 

klasverjassen en sjoelen en bingo spelen. Ook zorgen we weer voor themamiddagen, een 

mooie kerstviering en is er de vertrouwde samenwerking met de Oranjevereniging en 

carnavalsvereniging De Bokken. Uw aciviteitenteam heeft er weer zin in en staat te 

trappelen van ongeduld. We hopen u het komende seizoen weer vaak te ontmoeten in De 

Verdieping. 

Met vriendelijke groet, 

Wim van Kampen 

Ons programma in september ziet er als volgt uit: 

3 september  14.00 uur De Verdieping  seizoensopening met grote bingo 

10 september    seniorenmiddag met de Oranjevereniging 

17 september  14.00 uur De Verdieping  klaverjassen, sjoelen en tekenen 

24 september  14.00 uur De Verdieping  klaverjasen en sjoelen 

27 september  13.30 uur van der Valk            Internationale dag van de Ouderen 

Voor de rest van het seizoen kunt u alvast de volgende datums in uw agenda noteren. 

22 oktober de altijd zeer leuke middag met M25 

12 november een middag met carnavalsvereniging de Bokken 

7 januari nieuwjaarsbijeenkomst met de Oranjevereniging. 

 
Van de teken en schilderclub. 
Dinsdag 17 september 2019 gaan we weer beginnen met de schilder en tekenclub. 
We zijn een gezellige club waar we onder begeleiding onze talenten kunnen ontplooien of 
verbeteren. De lessen zijn steeds op de dinsdagmorgen en de kosten zijn € 7,50 per keer. 
Tot de kerst 7 keer, januari tot de zomervakantie 10 keer. 
Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs in De Verdieping. We beginnen om 9.30 uur. 
 
Misschien tot ziens 
Kees van den Berg (tel: 214570) 
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Van de Activiteiten Commissie. 

 

Nu de zomervakantie er bijna op zit, gaan we weer over naar de orde van de dag. Maar deze 

week, zijn twee leden van de activiteiten commissie, met 32 ouderen, nog met vakantie, een 

week naar Luyksgestel. 

Het nieuwe seizoen staat voor de deur, en daarvoor zijn we al lekker bezig geweest. 

De opening van het seizoen beginnen we op dinsdag 3 september. 

Met een grootse Bingo een gezellige babbel en met een hapje en een drankje. 

Het is in De Verdieping,  U komt toch ook!!!  

De week daarop, de kermisweek, een gezellige seniorenmiddag met de Oranje Vereniging. 

Ook nog in de maand september, de Internationale dag van de Ouderen. Deze, door de 

Seniorenvereniging Teylingen georganiseerd, wordt gevierd op vrijdag 27 september. 

U moet zich hiervoor opgeven, zie elders in de nieuwsbrief. 

De rest van de dinsdagmiddagen zijn om te kaarten en te sjoelen, dit is ook in De Verdieping. 

Een drukke maand september, maar het lijkt ons ook een leuke maand, waarbij je niet stil 

hoeft te zitten. 

Dan willen we toch enkele datums bij u vermelden, in de elfde maand na de elfde een 

bokken middag en dinsdag 17 december De Kerstviering. 

Ook het komend jaar willen we weer een dagtocht, en een vakantie week organiseren. 

Houd de nieuwsbrief goed in de gaten, dan weet u alles. 

 

Uw Activiteiten Commissie 
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Bezorging  KBO/PCOB Magazine en Nieuwsbrief. 

 
Wij, de Seniorenvereniging Teylingen afd. Voorhout tellen nu 665 leden, die maandelijks het 
KBO/PCOB Magazine en de nieuwsbrief ontvangen. 
De afdeling Voorhout heeft dit aantal verdeeld in 24 wijken/rayons. 
Elke wijk/rayon heeft een vrijwilliger die maandelijks de boekjes bij u in de bus doet. 
Dit zijn 24 vrijwilligers in de leeftijd van 65 tot en met 90 jaar. 
U begrijpt, dat geeft nog wel eens een wisseling van lopers. 
Om dit op te vullen zijn wij op zoek naar enkele jongere ouderen die dit eens in de maand 
zouden willen doen. 
Hoe lang werk is het? Nou dat valt wel mee, een  half uur tot een uur, meer niet. 
Wij kijken ook waar u woont, en zoeken dan een passende wijk/rayon. 
Heeft u interesse of wilt u meer weten over u wijk /rayon, bel gerust naar onderstaand 
telefoonnummer. 
Bij deze wil ik al de lopers die elke maand klaar staan om hun wijk/ rayon te lopen, 
vrouwen en mannen hartelijk danken. 
 
Namens de Seniorenvereniging Teylingen afd. Voorhout 
Jan Bol tel. 0252-214972 

 
 

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 
Mevr. Cilia Ammeraal-Diemel, Boekhorstlaan 132, 
2215 BJ Voorhout, tel: 0252-215655 
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 

 

 

http://www.kboteylingen.nl/
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Inschrijfformulier internationale dag van de ouderen op 

 vrijdag 27 september 2019 

Een envelop met €10,00 en een ingevuld inschrijfformulier kunt u inleveren bij: 

 
 
Hans Boere, Julianalaan 27, Voorhout. 
of bij  Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, Voorhout   
 
 
  
Naam …………………….………….….… 
adres: ……………..………..…….…….. 
  
Naam :………………………….……………. 
adres …………………..……….………… 

  
De kosten bedragen €10 per persoon.   
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 12.15 uur vanaf het kerkplein. 
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