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Zomeractiviteiten KBO Teylingen 2018 
 
 
Namens de Werkgroep Zomeractiviteiten 
Hans Boere 
Netty Havenaar 
Dick Voerman 
Chris Zwetsloot 
 
Voorwoord 
Het zomerprogramma staat voor de vijfde keer weer in de start-
blokken! Voor de leden van KBO Teylingen die er in juli en augustus 
op uit willen trekken, bieden wij ons zomerprogramma aan.  
Het zomerprogramma wordt aan KBO-leden vanaf 50 jaar aangebo-
den, juist in een periode dat ontmoetingscentra, vaak gesloten zijn, 
activiteiten op “een laag pitje staan” en familie, vrienden en 
kennissen op vakantie zijn wil de seniorenvereniging voor de 
thuisblijvers een aantal activiteiten organiseren. Met de vele 
inschrijvingen van de laatste jaren blijkt er onder onze leden grote 
belangstelling te bestaan om dan juist samen in deze periode iets te 
ondernemen. Dat motiveert het bestuur om een breed palet aan 
activiteiten aan te bieden. De organisatie van de zomeractiviteiten 
ligt in handen van de werkgroep zomeractiviteiten. 
 

Wij wensen alle deelnemers veel genoegen met de activiteiten  
en met de ontmoetingen die dit activiteitenprogramma  

mogelijk maakt. 
Secretariaat/redactie KBO Teylingen 
Kagerdreef 186, 2172 HR  Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail: kboteylingen.secretariaat@gmail.com 
Website : kbo-teylingen.nl 
Banknr. NL79 RABO 0315 1573 56 
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 Algemene voorwaarden 
1. Ieder lid van KBO Teylingen kan deelnemen aan de zomeractivi-

teiten. 
2. Inschrijving van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijf-

formulier (zie p.13 en 14)). Het ingevulde inschrijfformulier dient u 
in een gefrankeerde envelop te zenden aan het: Secretariaat KBO 
Teylingen, Kagerdreef 186, 2172 HR Sassenheim òf per email 
kboteylingen.secretariaat@gmail.com met volledige vermelding van 
de op het aanmeldingsformulier gevraagde gegevens.  

3. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van het 
inschrijfformulier en de betaling. 
Inschrijving en betaling uiterlijk 20 juni 2018. 

4. Om de deelnemersprijs zo laag mogelijk te houden, sturen wij u 
géén schriftelijke bevestiging van uw inschrijving(en). Houd daarom 
zelf goed in de gaten waar en wanneer u verwacht wordt, zeker als u 
zich voor meerdere activiteiten heeft aangemeld. 

5. Uitsluitend als een activiteit niet doorgaat (bijv. bij te weinig deelne-
mers of extreme weersomstandigheden), dan wel bij overinschrij-
ving, wordt men daarover telefonisch of per e-mail geïnformeerd.  

6. Deelnemers dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de activi-
teit aanwezig te zijn. Bij afwezigheid tijdens de activiteit verplicht de 
KBO niet tot terugbetaling van het inschrijfgeld. 

7. De organisatie van de zomeractiviteiten is niet aansprakelijk voor 
schade toegebracht aan de deelnemer of aan diens eigendommen, 
noch aansprakelijk voor schade die een deelnemer toebrengt aan 
derde(n). Deelname is voor eigen rekening en risico. 

Een extra inschrijfformulier kunt u zelf kopiëren of downloaden van 
website kbo-teylingen.nl, pagina Nieuws, of ophalen op een van onder-
staande adressen in : 
-  Voorhout  
• bij Hans Boere, Julianalaan 27, tel. 06-22526285, en  
• Wim van Kampen, Boekhorstlaan 146, tel. 0252-214992 

-  Warmond bij Chris Zwetsloot, Machenlaan 50, tel. 071-8889544  
-  Sassenheim bij Netty Havenaar, Kagerdreef 186, tel. 06 1818 4053 
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01 Klaverjassen             donderdag 5 juli 
Dit jaar organiseren we voor het eerst 
twee klaverjasmiddagen. De eerste 
middag is in Sassenheim en de tweede in 
Voorhout. 
Klaverjassen, het blijft een populair spel. 
"Of je het haalt of gaat verliezen, ligt aan 

de troef die je gaat kiezen. Goede kaarten in de hand, het juiste 
maatje aan de overkant en met een aas, de boer en Nel, kun je veel 
punten halen in het spel". Doet u mee?  
De klaverjasmiddag begint om 13.00 uur, maar iedereen wordt ver-
zocht een kwartier eerder aanwezig te zijn. 
Verder hebben we leuke prijzen voor de 3 winnaars. 
 
Datum 5 juli 2018 
Tijdstip 13.00 – 17.00 uur 
Locatie Partycentre De Oude Tol te 

Sassenheim 
Kosten p.p. €10,-- (koffie + koekje, consumptie 

+ snack) 
Aantal deelnemers Onbeperkt  
Begeleider Chris Zwetsloot, Hans Boere, Evert 

Hegnauer 
 

02 Viswedstrijd                    zondag 8 juli 
Dit jaar organiseren we voor het eerst een 
viswedstrijd in samenwerking met Holtmans-
hengelsport, die geheel staat in het teken van 
gezelligheid en plezier. De locatie van de vis-
wedstrijd wordt nader bepaald.  
Tijdens de wedstrijd zullen de gevangen vissen 
worden geteld en diegene met de meeste 
vissen wordt de winnaar van de viswedstrijd. 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden na de wedstrijd.   
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Deelnemers dienen hun eigen hengel mee te nemen.  
 
Datum 8 juli 2018 
Tijdstip 12.30 – 15.00 uur 
Verzamelpunt Bij de Beatrixspeeltuin 
Locatie Nader bepaald 
Kosten p.p. €7,50 (voor aas+voer wordt gezorgd) 
Aantal deelnemers maximaal 20 
Begeleiders Roy Holtman, Dick Voerman en graag 

nog twee vrijwilligers.   
03 Fietstocht met lunch         donderdag 12 juli 
Fietsen is misschien wel een van de gezondste manieren van bewe-
gen. Hoe fijn is het om met een groep door onze mooie omgeving te 
fietsen.  Het fietsen gebeurt in een groep van mensen die het leuk 
vinden om te fietsen; daarom is de snelheid ook zo dat je rond kunt 
kijken. Men kan op verschillende soorten van fietsen meerijden: een 
gewone, met trapondersteuning of een elektrische fiets. De groep 
bepaalt de snelheid.  
Om een mooie route van ongeveer 40 km uit te zetten hebben Hans 
en Chris ‘voorgefietst’. Ja, dat moet, want soms worden er route-
borden veranderd, nieuwe borden geplaatst en . . .. we moeten u 
vlot over ’s Heren wegen kunnen leiden..  
Na de fietstocht wordt aansluitend de lunch gebruikt in Restaurant 
“Heren 52” in Voorhout. 
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Datum 12 juli 2018 
Tijdstip 10.00 – 15.00 uur 
Verzamelpunt Restaurant Heren52, Herenstraat 52, 

2215 KJ Voorhout 
Kosten p.p. €25 (incl. koffie+ gebak, lunch en 

consumptie) 
Aantal deelnemers maximaal 30 
Begeleider Hans Boere / Chris Zwetsloot 

 
04 Vaartocht Zwanburgerpolder met lunch 
                                 dinsdag 17 juli 

Rond 12.45 uur ontmoeten we elkaar in 
restaurant Het Wapen van Warmond voor 
de lunch. Daarna wandelen we naar het 
park om in te schepen in het antieke 
salonbootje “De Heere Schouten”, waar-
mee we een prachtige vaartocht maken 

om de Zwanburgerpolder. Halverwege wordt een drankje gebruikt. 
 
Datum 17 juli 2018 
Tijdstip 13.00 – 17.00 uur 
Verzamelpunt Restaurant Het Wapen van Warmond, 

Dorpsstraat 90, 2361 BK Warmond 
Kosten p.p. €25 (incl. lunch en consumptie) 
Aantal deelnemers maximaal 11  
Begeleider Netty Havenaar 
 
05 Stadswandeling Leiden   donderdag 19 juli 

De wandeling zal in het teken staan van Oud 
Leiden met alle daarbij behorende aspecten die 
kenmerkend zijn voor een stad als Leiden.  
Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de handel en 
wandel in de loop der eeuwen. De wandeling zal 
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ongeveer in totaal 1,5 uur in beslag nemen met daarbij een pauze. 
Er wordt gestart vanaf de Morspoort, omdat daar de mogelijkheid 
tot verzamelen het meest voor de hand ligt. Immers, op kleine 
afstand bevindt zich een grote parkeergarage en vlakbij is ook het 
station gelegen.  
De lunch kan – naar eigen invulling - worden gebruikt tussen 12.00 
en 13.30 uur. Daarna verzamelen we ons om 13.30 uur op het plein 
bij de Blauwe Postbrug (t.o. de bioscoop) voor een rondvaart door 
de grachten van Leiden. 
 

Datum 19 juli 2018 
Verzamelpunt Morspoort, Leiden 
Vertrektijd wandeltocht 10.30 uur-14.30 uur 
Kosten p.p. €22,50 (koffie met gebak) 
Aantal deelnemers maximaal 14 
Begeleiders Peter Karremans, Dick Voerman 

 
06  Dagtocht Rotterdam  woensdag 25 juli 

 Nadat we opgehaald zijn rijden we 
naar een megagrote bezienswaar-
digheid “de Maeslantkering” met de 
afmetingen van de Eiffeltoren, 
onderdeel van de Deltawerken waar 
we worden ontvangen met 2x koffie 

/thee met gebak. Vervolgens wordt een film van ca. 15 minuten 
getoond, waarna een rondleiding door het bezoekerscentrum volgt.  
Daarna wordt met een gids een wandeling gemaakt langs de 210 
meter lange deuren. Indien het slecht weer is of er zijn mensen in 
de groep slecht er been, dan kan dit gedeelte in overleg ook met de 
touringcar gedaan worden. Alles is rolstoeltoegankelijk. Hierna gaan 
we voor de lunch naar de Maasvlakte waarna een bezoek wordt 
gebracht aan Futureland. Dit bezoekerscentrum is van de 2de 
Maasvlakte, met 110.00 bezoekers per jaar een grote publieks-
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trekker en dat is niet voor niets. Hier verblijven we een uur. Er zijn 
films, een 360° ervaring, virtual reality, schaalmodellen,  maar ook 
allerlei zaken die gevonden zijn bij de aanleg van deze futuristische 
haven. In het restaurant krijgt u nogmaals koffie/thee met iets 
lekkers. Vervolgens keren we terug naar de opstapplaatsen.  
 
Datum 25 juli 2018 
Vertrektijd en 
verzamelpunt 

08.30 Kerkplein Voorhout 
08.45 ’t Onderdak te Sassenheim 
09.00 ’t Trefpunt te Warmond 

 Verwachtte terugkomst 17.30 ’t Trefpunt te Warmond  
17.45 ’t Onderdak te Sassenheim 
18.00 Kerkplein Voorhout 

Kosten p.p. €60,00 (incl. fooi en verzekering) 
Begeleiders Netty Havenaar en Dick Voerman 

 
07  Vaartocht Zwanburgerpolder  
   dinsdag 31 juli 

Voor deze vaartocht gaan we aan boord bij 
de opstapplaats in Park Groot Leerust. 
Zie ook beschrijving pag. 5, nr.04. 
 
 
 

 
Datum 31 juli 2018 
Tijdstip 14.00 – 17.00 uur 
Verzamelpunt Park Groot Leerust te Warmond 
Kosten p.p. €18,50 (incl. koffie+gebak, 2 

consumpties en snack) 
Aantal deelnemers maximaal 11  
Begeleider Chris Zwetsloot 
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08 Wandeling in Haarlem met lunch  
   woensdag 1 augustus 

Deze wandeling gaat door de “Vijfhoek in Haarlem” en start voor de 
stadsschouwburg op het Wilsonsplein en duurt ruim 2 uur.  
U gaat terug in de geschiedenis tot in 1400 en u hoort het verhaal 
over de wijk die in de loop der eeuwen een grote bloei doormaakte 
maar ook in groot verval raakte. De wijk welke B&W in de vorige 
eeuw nog wilde gaan slopen. Dat plan ging gelukkig niet door en 
vanaf ca. de 70 ‘er jaren groeide de Vijfhoek uit tot een gewilde 
woonwijk. U brengt ook een bezoek aan de Nieuwe Kerk uit 1649. 
Tijdens de wandeling komen ter sprake de 4 kloosters, de laken-
nijverheid in de Vijfhoek, de opgravingen op het Wilsonsplein, het 
Nieuwe Kerkplein, de Botermarkt, de huidige 6 hofjes met allemaal 
hun eigen verhaal, de rijke bierindustrie in Haarlem enz.  
Ook hoort u tijdens de wandeling vele anekdotes. 
De wandeling eindigt op de Botermarkt waarna u naar het Hofje 
Zonder Zorgen loopt voor de lunch, totale afstand ca. 1 km. 
 

Datum 1 augustus 2018 
Verzamelpunt Wilsonplein (stadsschouwburg) te 

Haarlem 
Vertrek vanaf station  
Voorhout 

met de trein van 10.16 uur en in 
Haarlem om 10.47 uur naar de stads-
schouwburg (voor eigen rekening) 

Kosten p.p. €18,50 
Aantal deelnemers 20 
Begeleider Netty Havenaar 



KBO Teylingen                                                                                  . 

 
                                                                                                                   -8- 
 

08 Wandeling in Haarlem met lunch  
   woensdag 1 augustus 

Deze wandeling gaat door de “Vijfhoek in Haarlem” en start voor de 
stadsschouwburg op het Wilsonsplein en duurt ruim 2 uur.  
U gaat terug in de geschiedenis tot in 1400 en u hoort het verhaal 
over de wijk die in de loop der eeuwen een grote bloei doormaakte 
maar ook in groot verval raakte. De wijk welke B&W in de vorige 
eeuw nog wilde gaan slopen. Dat plan ging gelukkig niet door en 
vanaf ca. de 70 ‘er jaren groeide de Vijfhoek uit tot een gewilde 
woonwijk. U brengt ook een bezoek aan de Nieuwe Kerk uit 1649. 
Tijdens de wandeling komen ter sprake de 4 kloosters, de laken-
nijverheid in de Vijfhoek, de opgravingen op het Wilsonsplein, het 
Nieuwe Kerkplein, de Botermarkt, de huidige 6 hofjes met allemaal 
hun eigen verhaal, de rijke bierindustrie in Haarlem enz.  
Ook hoort u tijdens de wandeling vele anekdotes. 
De wandeling eindigt op de Botermarkt waarna u naar het Hofje 
Zonder Zorgen loopt voor de lunch, totale afstand ca. 1 km. 
 
Datum 1 augustus 2018 
Verzamelpunt Wilsonplein (stadsschouwburg) te 

Haarlem 
Vertrek vanaf station  
Voorhout 

met de trein van 10.16 uur en in 
Haarlem om 10.47 uur naar de stads-
schouwburg (voor eigen rekening) 

Kosten p.p. €18,50 
Aantal deelnemers 20 
Begeleider Netty Havenaar 



Zomeractiviteiten 2018                                   

 
-9- 
 

09 Klaverjassen        donderdag 2 augustus 
Vandaag wordt de tweede klaverjasmiddag 
gehouden. Deze keer in Voorhout. Zie voor 
verdere beschrijving pag.3 nr 01. 
De klaverjasmiddag begint om 13.00 uur, 
maar iedereen wordt verzocht een 
kwartier eerder aanwezig te zijn. 
Verder hebben we leuke prijzen voor de 3 
winnaars. 

 
Datum 2 augustus 2018 
Tijdstip 13.00 – 17.00 uur 
Locatie De Verdieping in Voorhout 
Kosten p.p. €10,00 (koffie + koekje, 2 drankjes en 

snack) 
Aantal deelnemers maximaal 40 
Begeleider Hans Boere, Chris Zwetsloot, Evert 

Hegnauer 
 
10  Bezoek Corpus Leiden  dinsdag 7 augustus 

Maak een reis door het menselijk lichaam 
bij Corpus in Leiden. Dit bezoek betekent: 
een reis maken die je nog nooit eerder 
hebt gemaakt. Het gebouw zelf is ook al 
een echte eye catcher: een lichaam van 35 
m. hoog! De reis voert hier doorheen 

langs waanzinnige 3D-orgaan-theaters; en na een klein uur eindig je 
in de hersenen. Elke 7 min. vertrekt een reis met 16 personen met 
de roltrap de knie in. Na de reis door het lichaam begint de reis naar 
beneden. In de Medische infotheek leer je meer over je eigen 
“corpus” en  gezondheid door allerlei interactieve games en testjes. 
Dat moet je echt zelf een keer beleven! 
U gaat met eigen gelegenheid naar Corpus (bus lijn 37/57) 
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Datum 7 augustus 2018 
Tijdstip 13.00 – 17.00 uur 
Verzamelpunt Om 12.30 uur bij de ingang van Corpus 
Kosten p.p. €25,-- (entree + koffie + gebak + drankje) 
Aantal deelnemers maximaal 64 
Vervoermiddel Eigen vervoer naar verzamelpunt 
Begeleider Dick Voerman, Chris Zwetsloot 

 
11 Fietstocht met lunch  donderdag 9 augustus 

Deze keer wordt gestart vanaf Warmond. 
Na de fietstocht vindt een lunch plaats in 
restaurant Het Wapen van Warmond, 
Dorpsstraat 90. 
 

Datum 9 augustus 2018 
Tijdstip 10.00-15.00 uur 
Verzamelpunt Basisschool Laan van Oostergeest 
Kosten p.p. €25 ,- (koffie + gebak en lunch + drankje) 
Aantal deelnemers maximaal 30 
Begeleider Hans Boere en Chris Zwetsloot 

 
12  Zomerbingo         donderdag 16 augustus 

Houdt u van een gezellig potje bingo? Dan 
bent u bij ons aan het juiste adres.  
Op  verzoek van een aantal senioren organi-
seren we dit jaar een gezellige zomerbingo 
onder de deskundige leiding van Annelies 
Veltman en Netty Havenaar. Er worden vier 

rondes gespeeld en elke ronde zijn er leuke prijzen te winnen.  
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Komt u met de bus vanuit Warmond (lijn 50) of vanuit Voorhout (lijn  
385) vlakbij Partycentre de Oude Tol is een bushalte(Pancratiuskerk) 
 
Datum 16 augustus 2018 
Tijdstip 14.30-17.00 uur 
Locatie Partycentre de Oude Tol te Sassenheim 
Kosten p.p. €12,50 (incl. bingokaarten, koffie + 

koek, consumptie + snack) 
Begeleiders Annelies Veltman, Netty Havenaar  
 
13  Fietstocht met lunch  dinsdag 22 augustus 

Op verzoek proberen we dit jaar weer een fiets-
tocht te organiseren vanuit Sassenheim. Zie voor 
verdere omschrijving op pag.4, nr. 03. 
Na de fietstocht vindt een lunch plaats bij 
Brasserie Hemels aan het Voorhaavekwartier 
 

Datum 22 augustus 2018 
Tijdstip 10.00 uur 
Verzamelpunt Pancratiuskerk te Sassenheim 
Kosten p.p. €25, (incl. koffie + gebak, lunch en 

consumptie) 
Aantal deelnemers maximaal 30 
Begeleiders Hans Boere en Chris Zwetsloot 
 
14  Barbecue   vrijdag 31 augustus 

Ter afsluiting van de zomeractiviteiten 
kunnen alle KBO-leden ook dit jaar 
genieten van heerlijke barbecue bij Party-
centre De Oude Tol.  
Deze barbecue bestaat uit lekkere vlees-
gerechten van de BBQ, diverse salades, 

een ijsje en een consumptie. 
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De barbecue start 17.00 uur (zaal open 16.30 uur). 
Locatie: Parycentre De Oude Tol, Hoofdstraat 147, Sassenheim 
 
Datum 31 augustus 2018 
Tijdstip Zie hierboven 
Kosten p.p. €20,- 
Aantal deelnemers minimum 45 
Begeleiders Netty Havenaar, Dick Voerman 
 

**************** 
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Inschrijfformulier Zomeractiviteiten 2018 
Ondergetekende wil aan de op pag.14 aangekruiste activiteiten 
deelnemen en heeft bij inschrijving gelijktijdig de deelnemers-
kosten overgemaakt naar bankrekeningnr. NL79RABO0315157356 
ten name van KBO Teylingen onder vermelding van “Zomer-
activiteiten 2018” en het nummer of de nummers van de door u 
gekozen activiteiten (zie linker kolom inschrijfformulier).  
 

Zonder betaling is inschrijving niet mogelijk. 
 

1e deelnemer: 
 

Naam: M/V 

2e deelnemer: 
 

Naam: M/V 

3e deelnemer: Naam: M/V 
 

4e deelnemer: Naam: M/V 
 

Straat + Huisnummer: 
 
Postcode: 
 

Woonplaats: 

Tel.nr.: 
 
 

Mobielnr. 

E-mail-adres: 
 
Handtekening 
 
 
 

In te vullen door KBO Teylingen: 
betaald en ingeleverd per  
datum:  
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Inschrijfformulier Zomeractiviteiten 2018 
Ondergetekende wil aan de op pag.14 aangekruiste activiteiten 
deelnemen en heeft bij inschrijving gelijktijdig de deelnemers-
kosten overgemaakt naar bankrekeningnr. NL79RABO0315157356 
ten name van KBO Teylingen onder vermelding van “Zomer-
activiteiten 2018” en het nummer of de nummers van de door u 
gekozen activiteiten (zie linker kolom inschrijfformulier).  
 

Zonder betaling is inschrijving niet mogelijk. 
 

1e deelnemer: 
 

Naam: M/V 

2e deelnemer: 
 

Naam: M/V 

3e deelnemer: Naam: M/V 
 

4e deelnemer: Naam: M/V 
 

Straat + Huisnummer: 
 
Postcode: 
 

Woonplaats: 

Tel.nr.: 
 
 

Mobielnr. 

E-mail-adres: 
 
Handtekening 
 
 
 

In te vullen door KBO Teylingen: 
betaald en ingeleverd per  
datum:  
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ZOMERACTIVITEITEN 2018 
 
Nr. Activiteit    Datum Kosten 

p.p. 
Aantal 
pers. 

01 Klaverjassen in Sassenheim do 05-07 € 10,00  

02 Viswedstrijd zo 08-07 €   7,50  

03 Fietstocht met koffie+gebak 
en lunch (vanuit Voorhout) 

do 12-07 € 25,00  

04 Vaartocht Zwanburgerpolder 
met lunch 

di 17-07 € 25,00  

05 Stadswandeling Leiden      do 19-07 € 22,50  

06 Dagtocht Rotterdam wo 25-07 € 60,00  

07 Vaartocht Zwanburgerpolder di 31-07 € 18,50  

08 Wandeling in Haarlem met 
lunch 

wo 01-08 € 18,50  

09 Klaverjassen in Voorhout do 02-08 € 10,00  

10 Bezoek aan Corpus in Leiden di 07-08 € 25,00  

11 Fietstocht met koffie+gebak 
en lunch (vanuit Warmond) 

do 09-08 € 25,00  

12 Zomerbingo do 16-08 € 12,50  

13 Fietstocht met koffie+gebak 
en lunch (vanuit Sassenheim) 
 

di 22-08 € 25,00  

14 Barbecue in de Oude Tol 
 

vr 31-08 € 20,00  

 



Drukwerkverzorging:


