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De kieviten zijn terug
riep de boer tot zijn vrouw,
terwijl hij in de polder tuurde
Hij vond dat het al te lang duurde

Al is er crisis om ons heen
Al vallen vele banken
De natuur laat ons niet alleen
al hebben wij wat minder meer

Want als je naar de zon verlangt
komt het voorjaar nooit te vroeg.
Wat is onze wereld mooi
Ze blijft ons steeds verbazen.

Ik zie het voorjaar komen
Al leek het soms dat ze verdween
Maar alles blijft zoals het was
Het is bijna niet te geloven
Ik zie madeliefjes in het gras!
Z.

Het wonder dat elk jaar geschiedt
vindt nergens zijn gelijke niet
en kleedt met tomeloze kracht
rondom ons heen haar lentetooi
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De mussen,
zitten intussen,
op kale takken,
in kale bomen.
Soms hoor je ze even,
en tsjilpen ze wat.
Ze wachten op het winterkoninkje.

Een bank om te zijn en te peuzelen
Grond on te neuzelen.
Fruit om te kiezen,
alles in de smiezen.
Gitzwart of grijsblauw in hun veren
De hoge heren,
niets te verteren.

De kauwtjes de kraaien,
snaaien en graaien.
Voeden zich met kruimels van de grond,
wachtend op brood uit de mond.
Zijn steeds druk in de weer,
Hun kraalogen hunkeren naar meer.

Op hoge pootjes,
scharrelen ze in zootjes en strootjes.
Drinken uit gootjes.
Gaan in de nacht weer,
naar hun takkenwoning.
Waar de maan op ze wacht.
M.L.
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Wat is er hard gewerkt in de afgelopen weken! Onze Ontmoetingsruimte in de Rossiniflat is nu helemaal leeg en alle
meubilair, computers, kasten en inhoud zijn verhuisd naar de Einsteinlaan of afgevoerd.
In ons “nieuwe” gebouw begint alles zo langzamerhand zijn plekje te krijgen. De voormalige Rodekruis-activiteiten zijn
in januari al wekelijks doorgegaan en in februari zijn de VOV-activiteiten uit de Rossini in ons VOV-Senioren Centrum
(VSC) begonnen. Vrijwel dagelijks hebben we 2 zalen in gebruik en alle vergaderingen van commissies vinden in onze
bestuurskamer plaats.
In deze brief leest u dat we een drukke aprilmaand tegemoet gaan met op de vrijdagmiddag, 8 april de officiële opening en op 29 april onze algemene ledenvergadering. U begrijpt dat daar heel wat voorbereiding aan vooraf gaat.
Gelukkig zijn er enkele reacties binnengekomen op onze oproep voor vrijwilligers,
maar het is niet genoeg! Dringend vragen wij u of u ons structureel of op projectbasis wilt helpen. Velen van u hebben al van nabij gemerkt hoeveel tijd er in de
organisatie van onze vereniging gaat zitten. En het is toch altijd nog zo geweest: hoe
meer helpers, des te minder zwaar het werk wordt voor anderen. Vele handen maken
immers licht werk!!? Kijkt u alstublieft nog eens naar onze oproep op pagina 7.
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Nòg een verzoek: Binnen afzienbare tijd hopen we in het rijke bezit te zijn van 2 biljarttafels. Nu hebben wij voor 1
biljart een sponsor gevonden. En…. U voelt hem vast al aankomen: voor de 2e tafel zoeken wij nog sponsors, want volgens mijn antwoordenboek is 1+1=2!! Wij hebben al een toezegging van een van onze leden die ons graag tegemoet
wil komen. Wij hebben nog € 1200,- nodig. Wie wil ons verder helpen? Ook kleine beetjes helpen!
Bent u al eens gaan kijken bij de activiteiten Handwerken, tekenen, schilderen en patchwork? En onze Bridgers en klaverjassers hebben nu ook meer ruimte voor nieuwe deelnemers. U moet ook eens op de vrijdagmiddag langskomen:
een prachtig gezicht zo’n volle zaal! En ook daar kunnen er nog mensen bij! Op pagina 7 en 29 staan de tijden waarop
deze activiteiten plaatsvinden. Denk erom: Blijf zo lang mogelijk mobiel en leg contacten met anderen. Daar zijn wij als
VOV voor: samen ontspannen en samen oud worden!
In deze Nieuwsbrief vindt u de nog ontbrekende informatie over
de 5-daagse vliegreis naar Dublin. Wacht u niet te lang met opgeven voor welke reis dan ook. Houdt rekening met de uiterste
termijn van aanmelden. Uiteraard geldt dit ook voor de evenementen die de evenementencommissie voor u wil organiseren.
Wanneer u dat leuk vindt kunt u zich ook opgeven voor het optekenen van uw levensverhaal. U belt Monique Morsink en zij
komt langs om samen met u bijzondere gebeurtenissen uit uw
leven op te schrijven.
Verder leest u hoe u winnaar over uw voornemens kunt worden en over ouderdom en mobiliteit.

Onze volgende Nieuwsbrief zal vanaf 1 april as. verspreid worden. De inzendingen
moeten uiterlijk 10 maart bij ons zijn. Wij wensen u veel leesplezier en rekenen op
veel reacties van uw kant!

AAT STAHLIE
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VAN HET BESTUUR
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Velen van u hebben de weg al gevonden naar ons nieuwe VOV Seniorencentrum aan de Prof. Einsteinlaan. Zo
langzamerhand begint de inrichting vorm te krijgen;
we verwachten dat dit begin maart definitief zijn beslag
krijgt. Hopelijk hebben alle vrijwilligers dan daar hun
draai gevonden en kunnen optimaal aan de slag met de
diverse activiteiten.

Tijd voor een feestje: op vrijdag 8 april a.s. staat de officiele opening gepland van 14.00 tot 17.00 uur. Nadere
details over het programma volgen nog in de Nieuwsbrief van april.

UW
ADVERTENTIE
IN HET
VOV
MAGAZINE?

in Voorschoten

Neem contact op
met het secretariaat:
Tel. 071 561 25 02
Of mail naar:

advertenties@vovvoorschoten.nl
Advies • Ondersteuning • Zorg

Voor al uw
fietsplezier!
(Zie kortingsparade
achter in dit blad)

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Bachlaan 21, Voorschoten
T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,
florencezorg

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Een ander belangrijk punt
in het verenigingsjaar is de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering; wij roepen u
graag op tot het bijwonen van
deze vergadering op vrijdag
29 april a.s. om 14.00 uur. De
Agenda vindt u op pagina 6 in
dit blad.

BELANGENBEHARTIGING
De commissie Belangenbehartiging komt op voor de belangen van
de leden van de VOV. Daarvoor neemt de commissie onder meer
deel aan de vergadering van de Sociale Alliantie Voorschoten (SAV).
De Alliantie heeft als doel om binnen Voorschoten aandacht te vragen voor de armoedeproblematiek en waar mogelijk om bestaande
armoede onder Voorschotenaren te bestrijden en maatschappelijk
isolement te doorbreken.
Aan de SAV nemen naast de VOV momenteel diverse vertegenwoordigers van organisaties deel waaronder de Inter-parochiale Charitas Instelling van de RK Kerk in Voorschoten, de Diaconie van de Protestantse Gemeente Voorschoten, Vluchtelingen werk
en Schuldhulpverlening. De SAV vergadert eens kwartaal. Dan wisselen de deelnemers ervaringen en kennis uit op het
gebied van armoede bestrijding. Op deze manier wordt de onderlinge samenwerking bij armoede problemen bevorderd.
Ook kijkt de SAV naar de problemen die burgers ondervinden als gevolg van de (soms ingewikkelde) regelgeving en
bureaucratische behandeling van aanvragen, etc. Eventueel rapporteert de SAV aan B&W en/of de gemeenteraad of
brengt zij ongevraagd advies uit.
Via de SAV kunnen bedoelde vertegenwoordigers deelnemen aan voorlichtingsbijeenkomsten of workshops die in de
regio worden gehouden. Tijdens een bijeenkomst over armoede in onze regio werd een onderzoek van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gepresenteerd. Daaruit bleek dat de hoogte van de uitkeringen voor bepaalde
doelgroepen onvoldoende is om de vaste lasten te kunnen betalen. Dit doet zich juist voor in gezinnen met (oudere)
kinderen.
De SAV brengt deze zaken onder de aandacht bij de politiek in Voorschoten. Nu laten de wettelijke bepalingen inzake
de Wet Werk en Bijstand de gemeente weinig vrijheid voor structurele verbeteringen. Maar de SAV wijst de gemeente er
op dat zij gebruik kan maken van (beperkte) mogelijkheden om toch een eigen beleid te voeren. Voor wie weinig heeft
geldt dat alle beetjes helpen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
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SOOSMIDDAGEN

VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3

VRIJDAG 29 APRIL 2016 OM 14.00 UUR
VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3 TE VOORSCHOTEN

Met o.a. bingo, biljarten, klaverjassen, rummicuppen en gezellig kletsen
Elselien Veneman

1.

Opening

Hieronder het schema van ACTIVITEITEN in het VOV SENIORENCENTRUM,
PROF. EINSTEINLAAN 3. Aangezien wij over twee ruimtes beschikken zijn
er een aantal activiteiten gelijktijdig.

2.

Vaststellen agenda

MAANDAG

3.

Goedkeuring notulen A.L.V. van 24 april 2015

4.

Mededelingen en ingekomen stukken

5.

Jaarverslag 2015

6.

Financieel jaarverslag 2015 en begroting 2015. Goedkeuring te reserveren

AGENDA

gelden.

a.

Voorstel tot verhoging van contributie met ingang van 1 januari 2017

7.

Goedkeuring financieel beleid 2015 en decharge van het bestuur.

8.

Benoeming kascommissie 2016.

9.

Samenstelling van het bestuur: volgens rooster treedt af: Aat Stahlie. Hij stelt zich
beschikbaar voor herbenoeming. In september 2015 heeft Jan Buist te kennen
gegeven te willen terugtreden als bestuurslid met ingang van 1 oktober 2015.

13.00-16.00 uur Recreatief Bridge
13.30-15.30 uur Tekenen, handwerken

DINSDAG

09.30-12.30 uur Keramiek, handwerken
13.30-16.30 uur Klaverjas
13.30-16.30 uur Schilderen

10-12 uur Patchwork, eens per 14 dagen

DONDERDAG

13.15-16.30 uur Recreatief Bridge

VRIJDAG

13.00-16.30 uur Soosmiddag

Voor diverse onderdelen van onze vereniging zoeken wij vrijwilligers:

➦
➦
		
➦
		

Voordracht benoeming van “Leden van Verdienste”.

11.

Rondvraag

		
		

12.

Sluiting

		

N.B. De benodigde stukken voor de
vergadering liggen vooraf ter inzage op
15 en 22 april a.s. tijdens de soosmiddagen
in het VOV Seniorencentrum tussen
13.00 en 16.00 uur. U kunt zich ter plaatse
melden bij de secretaris.

WOENSDAG

HERHAALD DRINGEND VERZOEK!
VRIJWILLIGERS GEZOCHT

10.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid
tot napraten onder het genot van een drankje.
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ELKE VRIJDAGMIDDAG VANAF 13.30 UUR

➦
➦
		
➦
		
➦
		

Bezorgers van onze Nieuwsbrieven in sommige wijken van Leiden of Voorschoten:
graag contact opnemen met Theo Bakker: 071-5617907
Leden voor onze Evenementencommissie verzinnen leuke evenementen voor onze leden
en verzorgen de praktische uitvoering daarvan: contactpersoon Gé van Niekerk, 071-5612285
Leden voor onze Reiscommissie bedenken allerlei reisbestemmingen voor onze leden,
stellen de inhoud van de Reisgids samen en begeleiden reizen. Aantal vergaderingen 1x per 4 weken.
Contactpersoon Elselien Veneman, 071-5612502
Iemand die de inhoudelijke kant van onze website wil beheren. Dit houdt in het verzamelen van
foto’s van reizen, evenementen, verenigingsactiviteiten e.d. contactpersoon: Aat Stahlie, 071-5610846
Iemand die wil helpen bij het verzamelen en ordenen van ingezonden kopij voor de Nieuwsbrief.
contactpersoon: Aat Stahlie, 071-5610846
Leden die onze adverteerders regelmatig willen bezoeken en nieuwe adverteerders willen aantrekken.
Contactpersoon: Gé van Niekerk, 071-5612285
Leden die contactpersoon willen zijn tussen onze vereniging en de media, zoals dagbladen,
weekbladen, radio/tv West (een PR man of vrouw dus!) contactpersoon: Aat Stahlie, 071-5610846

STICHTING ALZHEIMER CAFE VOORSCHOTEN
Inloop: 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur, einde: 21.30 uur. Vrij entree.

Een speciale bijeenkomst in het Cultureel Centrum ter gelegenheid
van het 2e lustrum van het Alzheimer Café:

WOENSDAG 16 MAART

THEMA: DE WONDERE WERELD VAN DEMENTIE

Voor vervoer kan worden gezorgd.
Informatie: Voor Elkaar, Tel.: 071 561 9001
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LIEF EN LEED
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Voor het opgeven van feestelijkheden of voor verdrietige zaken kunt u contact
opnemen met Ria Happel, tel: 071-5614661
Mevr. M. Meijdam werd 90 jaar en Garry feliciteerde haar
met een doos lekkere bonbons. Het gaat goed met haar,
alleen haar man loopt slechter. Op de Nassaukade hebben
ze het prima naar hun zin. Eten doen ze graag in Huize
Adegeest.

Mevr. M. de Boer-Heemeijer is 94 jaar geworden. HeLANGESTRAAT 49
2242 KK WASSENAAR
TEL: 070 - 511 96 35
WEIGELIA 6 (LEIDSENHAGE)
2262 AB LEIDSCHENDAM
TEL: 071 - 327 01 91

WWW.DROOMVISIE.NL

laas is haar man overleden en dat valt haar zwaar. Toch
heeft ze de draad aardig opgepakt. Ze is weer creatief bezig
en ze houdt het in huis gezellig. Toen Els haar kwam opzoeken waren de kerstspullen nog aanwezig, het was nog te
mooi om weg te doen.

De heer A. Radder, 93 jaar geworden, was op het eind
van 2015 opeens niet meer thuis. Hij was opgenomen in
een ziekenhuis. Maar we hebben hem gevonden, juist op
zijn verjaardag. Nu is hij in Topaz en het ziet er naar uit dat
hij niet meer in zijn eigen woning terug komt. Hij wordt goed
verzorgd en komt misschien in Huize Forescate te wonen.
Thea zocht mevr. L.C. Nijenhuis-Tetenburg op voor
haar 89ste verjaardag. Heel veel planten kreeg ze en daar
is de jarige heel blij mee. Ze woont in een villa, dus ruimte
genoeg. Verder heeft ze hele goede contacten met haar buren.

Mevr. W. Dompeling-Sluis vierde ook haar 89ste verjaardag. Lien kwam op bezoek. Mevr. Dompeling is bij velen bekend om haar heerlijke taarten, met of zonder drank.
Verder fietst ze als het even kan, ook om boodschappen te
doen.
De heer S.H. Nieuwland, 96 jaar geworden fietst als

het even kan iedere dag 15 km. En anders gaat hij op de
hometrainer. Garry bracht hem een gezellige visite. Hij had
veel te vertellen, o.a. dat hij in de oorlog actief was als verzetsstrijder. Het was heel interessant.

Lien zocht de heer D. Heijmans op t.g.v. zijn 89ste verjaardag. Hij krijgt helaas moeite met het lopen. Maar misschien gaat hij met de V.O.V. een busreisje maken. En hij
speelt nog graag Jeu de boules.

Mevr. C. Segaar is 92 jaar geworden. Els feliciteerde haar
met dit feit. Ze is nog altijd druk bezig met b.v. linnen tasjes
maken. Zij koopt ze bij L.T.C. en versiert ze met prachtig
patchwork. Mevr. Segaar rijdt nog auto, wel in haar omgeving. Hij staat sinds kort vlak bij haar voor de deur. Haar
verjaardag werd druk bezocht met familie uit het hele land,
van het Oosten tot in Zeeland.
De familie N. Meiresonne kreeg Thea op bezoek, want
ze waren 60 jaar getrouwd. Thea kent hen van het zwemmen. Helaas heeft hij leukemie. Ze waren blij met de bloemen en hij houdt de moed erin.
Mevr. M. Theyl-Verhey, was helaas gevallen. In de Vliet-

landen stapte ze in een gat. Haar been was lelijk gekneusd.
En dat allemaal op haar 89ste leeftijd. Maar gelukkig heeft
ze een lieve man, die haar goed verzorgd. Er is nu een
rolstoel, dus kunnen ze fijn naar het restaurant van Topaz
om daar lekker te eten. Beneden in het gebouw hebben ze
haar verjaardag gevierd met alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De fam. M.M. Paardekoper kreeg Thea op bezoek, sa-

men met mevr. Mien van de Bos in hun nieuwe flat in Forescate. Mevr. Paardekoper heeft het heerlijk naar haar zin,
want ze kan weer lekker knutselen. Maar haar man moet
nog wennen aan zijn nieuwe woning. Hij mist nog wel zijn
vroegere woning.
Ria Happel
							

Sorry

In de V.O.V. nieuwsbrief van febr. 2016, staat bij lief en leed,
een bericht van november, over de fam. C.A. Onderwater- Leuven, wat niet klopt. Het echtpaar maakte mij erop
attent dat het 60 jarig huwelijk helemaal niet op dat moment
had plaats gevonden, maar dat het pas over een jaar plaats
vindt.

Ria Happel
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4 t/m 8
AANVULLENDE
INFORMATIE

juli

5-DAAGSE VLIEGREIS
NAAR DUBLIN
KORTE INFO:

VOORSCHOTEN
GRAAG
VERWELKOMEN
WIJ U BIJ
TEXACO
VOORSCHOTEN

BRANDSTOF
•
SHOP
•
AUTOWASSEN
•
VERHUUR
AANHANGERS

WIJNGAARDENLAAN 100
NABIJ NS STATION

Dublin, de Ierse hoofdstad, is voor velen liefde op het
eerste gezicht. Een levendige wirwar van kleuren, geluiden, vormen en sfeer. De geschiedenis en de verhalen van Dublin zitten vol heldenfeiten en poezie. De
stad is meer dan 1000 jaar oud en toch jeugdiger dan
ooit: modern en multicultureel.
Tijdens onze reis in Dublin verblijven wij in het 3sterren
Clayton Hotel Leopardstown; een modern en informeel
hotel. Het ligthrailstation Luas Central Park stop op 2
minuten afstand van het hotel en biedt snelle toegang
tot het stadscentrum.
Wij reizen per comfortabele bus naar Amsterdam vanwaar wij rechtstreeks naar onze bestemming Dublin
vliegen.

13 t/m 20

8-DAAGSE RIVIERCRUISE

TIJDEN

VERTREKTIJD/ AANKOMSTTIJD: worden op de ticket
vermeld. U krijgt deze een week voor vertrek.

REISSOM

De prijs bedraagt voor VOV-leden: € 729,
De prijs bedraagt voor niet leden: € 754,Toeslag 1-persoonskamer: € 160,N.B. Het aantal 1persoonskamers is beperkt!

Bij de reissom is inbegrepen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

augustus

Bus Voorschoten/Amsterdaml v.v.
Rechtstreekse vlucht van Amsterdam/Dublin v.v.
Luchthavebelastingen
10 kg handbagage op de vlucht
Transfer luchthaven/hotel v.v.
4 nachten verblijf hotel Clayton Hotel Leopardstown
2 persoonskamer met bad of douche en toilet op 		
basis van 4 x logies en ontbijt
Nederlands sprekende reisleider
3 dagen bushuur t.b.v. excursies

Bij de reissom is niet inbegrepen:

LEES VOOR AANBIEDINGEN VAN BRANDSTOF
EN AUTOWASSEN DE NIEUWSBRIEF VAN
DE VERENIGING OUDERENBELANG VOORSCHOTEN.

KORTINGSBON VAN

KORTINGSBON VAN

4 EURO

4 EURO

Wasbeurt 2 € 11,95
voor de prijs van

Wasbeurt 2 € 11,95
voor de prijs van

€ 7,95

LANGS HANZESTEDEN
ROND HET IJSSELMEER &TEXEL

Bij de 8-daagse rivierencruise staat er een
vermelding: niet geschikt voor rolstoelen.
Dit betekent dat mensen met een rollator
natuurlijk wel kunnen aanmelden!!

FOUTJE IN DE REISGIDS:

€ 7,95

Geldig in MAART 2016

Geldig in MAART 2016

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

DAGCRUISE NAAR GOUDA
MET HET MS ‘DE OLYMPIA’

3ju0ni

Bij de dagcruise met de Olympia staat:
aankomst in Voorschoten ong. 21.30 uur;
dit moet zijn: 18.30 uur

•
•
•
•
•

Niet genoemde maaltijden en drankjes
Fooien en koffergelden
Entreegelden
reis- en annuleringsverzekering
Ruimbagage van max. 20 kg € 15,- p.p., bij inchecken
te voldoen

AANMELDEN

U kunt zich na 9 uur aanmelden bij:
Joop van Deursen, 071-5322839
of Hans Zwaan, 071-5764557.
Na uw telefonische aanmelding dient u het bij deze reisgids
gevoegde bevestigingsformulier in te sturen of in de bus
te doen bij: Joop van Deursen, Albardaplantsoen 65, 2253
LD Voorschoten of Hans Zwaan, Leidseweg 348, 2253 JN
Voorschoten.

BETALING

Let op!! AANMELDEN VOOR 1 MEI 2016

Bij boeking dient u uiterlijk 10 april € 50,- te betalen op
rekening NL24INGB0004 2803 92 t.n.v. VOVReizen
o.v.v. MD REIS 5, Dublin. Voor de restsom krijgt u van
KRAS een factuur op naam.

OPSTAPPLAATS

Burg. v.d. Haarplein

NIET GESCHIKT VOOR
ROLLATORS EN ROLSTOELEN

111

G• J• KRIEK

BV

A A N N E M E R S B E D R I J F

DOBBEWEG 13 • 2254 AG VOORSCHOTEN • TEL. (071) 561 61 78 • FAX. (071) 561 92 59

COMPUTERRUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VOV COMPUTERCURSUSSEN
Met onze noodgedwongen ‘rust’ is het gedaan. Op 15
februari is de derde periode van de VOV computercursussen begonnen in onze nieuwe locatie aan de Prof.
Einsteinlaan 3.
De basiscursussen Windows zijn geheel volgeboekt.
Ook voor de workshop Basiskennis iPad zijn er zoveel
aanmeldingen, dat er een wachtlijst is ontstaan.
De derde periode is de laatste periode van de cursus
2015-2016. Dan treedt de zomerpauze in. Eind september gaan we dan de nieuwe cursus 2016-2017 beginnen.
Heeft u suggesties voor onderwerpen van onze
workshop, dan horen we ze graag. U kunt daarover contact opnemen met de coördinator, de heer Chris
van der Jagt.

WE KUNNEN NOG BEST WAT HULP GEBRUIKEN VOOR ONZE CURSUSSEN. HELP ONS ALS BEGELEIDER!
LEER WINDOWS 10, 8.1 / 7 BETER KENNEN.

NU HEB IK EEN IPAD, MAAR HOE WERKT DAT NOU?

U leert de basisvaardigheden om zelfstandig te kunnen te
werken met Windows 10, Windows 8.1 of Windows 7. U
kunt oefenen met tekstverwerker Wordpad en u leert hoe je
documenten kunt opslaan in een map. U leert handig internetten en het e-mail programma van Windows gebruiken.
Weet u wat Windows Verkenner is en waar je dat voor gebruikt? Kortom: leer Windows beter kennen!

Wilt u grotere letters en een duidelijker geluid? Deze en
andere instellingen leert u naar eigen voorkeur instellen. U
leert hoe je contacten opslaat en een agenda bijhoudt. Hoe
je nuttige apps op je iPad kunt krijgen. Mailen is handig,
maar hoe gaat dat op de iPad? Wat kun je allemaal doen
met Safari om te internetten? Wat is het nut van Bladwijzers? Dit en nog veel meer leert u in de workshop Basiskennis iPad. Zo heeft u meer plezier van uw iPad.
Neem uw eigen iPad mee. Zorg dat die geheel (100 %) is
opgeladen!
De workshop is volgeboekt. Daarom kunt u zich niet
meer aanmelden voor deze workshop.

I N S TA L L AT I E

BASISCURSUS voor Windows 10, 8.1 en 7.
leden: € 75,- niet-leden € 80,- inclusief cursusboek en
consumpties. Cursusduur 8×2 lesuren op maandag- of
vrijdagochtend.

VAN DEURSEN
L O O D G I E T E R S

Lid van

Dobbeweg 13a
2254 AG Voorschoten
Tel: 071 561 61 33
Fax: 071 561 83 49
www.vandeursenbv.nl

De cursus is volgeboekt. In september gaan we weer
beginnen met de basiscursussen.

WORKSHOP Basiskennis iPad.
leden € 30,- niet-leden € 34,- inclusief lesmateriaalen
consumpties.
Cursusduur 4×2 lesuren op dinsdagochtend.

DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN
De inloopochtenden zijn op iedere eerste en
derde donderdag van de maand van 10.00
uur tot 12.00 uur. Bestemd voor iedereen die
zich wil informeren over de computer of tablet en
de vele toepassingen. De begeleiders zullen uw
vragen beantwoorden. Als u uw laptop of tablet
heeft meegebracht, kunnen de begeleiders laten
zien hoe u een probleem kunt oplossen.

AANMELDEN:

VOOR DE CURSUSSEN EN WORKSHOPS
KUNT U ZICH AANMELDEN BIJ DE HEER
CHRIS VAN DER JAGT,
TEL. 071 - 561 84 80 (NA 10.00 UUR).
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Woningtextielhuis

EVENEMENTEN

woon - en slaapcomfort

Alle leden geven wij 15% korting
op bedden en matrassen.
Tevens 10% korting op vloeren,
gordijnen en zonwering.
Wij komen graag vrijblijvend bij
u meten en monteren alles gratis.
Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
tel. 071-5617979 | www.woningtextielhuis.nl

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

Administraties •
Belastingzaken •
Computerverwerking •
Bedrijfsadviezen •
Verzekeringen •
Financieringen •
Hypotheken •

071-5613437
info@duindamadministratie.nl
Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VERSLAG HANS LIBERG
22 januari 2016 de Stadsgehoorzaal te Leiden. Een prachtig mooi pas
verbouwd theater met een geweldige akoestiek waar Hans Liberg, een
virturioos op piano, gitaar, banjo, klarinet en andere instrumenten een
voorstelling gaf. Een begenadigde musicus die de interactie met zijn
publiek weet te bespelen. Moeiteloos van klassiek naar jazz over gaat.
Kortom een geweldige voorstelling waar de 28 VOV-leden van hebben
genoten.
Muziek van Chopin, Tjaikovski, Bach en andere klassieke musici naar
moderne herkenbare liedjes, zoals sint- en kerstliedjes, zij gelooft in mij
van Andre Hazes, liedjes van Willeke Alberti, muziek van BB King en
vele andere songs van artiesten. De lachsalvo’s van het publiek waren er
veel. Na het eerste gedeelte van de voorstelling een drankje gehaald. Dit
drankje zat bij de prijs van het ticket inbegrepen.
Na de pauze verder genoten van deze ADHD figuur. Wat een energie
heeft deze man. Gewoon geweldig. Na de voorstelling onze jassen opgehaald en gewacht op onze vierde passagier. Na 3/4 uur zoeken in het
theater kwamen wij er achter dat de passagier al naar de parkeerplaats
was vertrokken met het pendelbusje, waar diegene rustig op een stoel
zat te wachten. Het was wel even schrikken dat we de persoon niet in
het theater konden vinden, maar gelukkig is alles goed gekomen. Ik zal
het bestuur vragen om tuigjes (zoals we vroeger voor de kleine kinderen
hadden) aan te schaffen, zodat er niet meer weglopen kan worden. Maar
geloof me ik was echt ongerust.
Til Heijsteeg (lid evenementencommissie)

VERSLAG HIJS HOKIJ
Op vrijdag avond 15 januari zijn we met een aantal mensen van de V.O.V. naar een GRATIS
ijshockey wedstrijd van Hijs Hokij Den Haag geweest. De avond was druk bezet, er waren
ongeveer 3000 mensen naar de wedstrijd van Hijs Hokij tegen Amstel Tijgers uit Amsterdam
komen kijken. Het was erg spannend en leuk om te zien. Zij waren de nummers 2 en 3 van de
ranglijst. Het ging erom dat ze bij de laatste 4 zouden eindigen. Na een 2-2 eindstand moest er
worden verlengd waarna uiteindelijk Amstel Tijgers de sterksten bleken te zijn. Wij hebben van
deze wedstrijd genoten en weten zeker dat de mensen die niet zijn meegegaan een leuke en
spannende match hebben gemist.
J.B.

ZATERDAG 5 MAART NEDERLANDS VROUWENELFTAL
Het Nederlands vrouwenelftal wil naar Rio deze zomer! Van 2 tot en met 9 maart kunnen zij zich
kwalificeren tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi in Den Haag en Rotterdam.
Wij gaan op zaterdag 5 maart
naar Rotterdam!
Vertrek 18.00 uur v/d Haarplein.
Prijs: € 12,50. Incl. bus en entrée
stadion Het Kasteel (Sparta) in
Rotterdam. Wees er snel bij want
vol is vol.
Aanmelden bij J. Buist:
071-5615637
of per mail: jbuist@casema.nl.
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NONSENS

Dinsdag 8 Maart 2016 in de Leidse Schouwburg
Vijf hemelse zusters in een goddelijke show. De Vissoep van zuster Julia bleek
niet helemaal vers waardoor per ongeluk 52 zusters zijn vergiftigd. De vijf
overgebleven zusters hebben dringend behoefte aan geld voor de begrafenissen en organiseren een benefiet voorstelling. Ze huren een zaal waar net aan
een schoolproductie van Grease wordt gewerkt, en presenteren u een avond
vol swingende songs, dansnummers, een poppenact en een quiz. Een heerlijke avond met puur en swingend amusement, gebracht door vijf zingende en
dansende topcomédiennes.

Voor leden van de V.O.V. een speciale prijs van € 35,- voor 1e rang
kaarten.
Vanwege de korte tijd is het zaak snel aan te melden bij:
Gé Niekerk 071 561 2285 of Thea Zweers 071 561 4084. Betalingen NL35
INGB 0006564156 t.n.v. evenementencommissie o.v.v. NONSENS

OPVLIEGERS
Zaterdag 9 April 2016 in de Leidse Schouwburg
Een musical/show met Antje Monteiro, Hymke de Vries,
Anne-Mieke Ruyten en Anousha Nzume.
De sexy, swingende en herkenbare komedie voor alle vrouwen
die de overgang al achter de rug hebben, er tegen aan hikken of
er juist middenin zitten. opvliegers nachtelijk zweten, vergeetachtigheid mood-swings ze komen allemaal voorbij in de vorm van
herkenbare verhalen, bizarre sketches en swingende songs. Een
avond over, voor en door vier prachtige vrouwen die zelf alles van
het fenomeen afweten. En zeg nou zelf gedeelde smart is halve
smart? Sexy, swingend, hilarisch, ontroerend, en soms ook gewoon vreselijk warm.

Voor de leden van de V.O.V. een speciale prijs van € 22,50 voor 1e rang plaatsen.
Wij hebben een optie van een maand dus is het zaak snel aan te melden bij: Gé Niekerk 071 561 2285 of Thea Zweers
071 561 4084. Betalingen NL35INGB0006564156 t.n.v. V.O.V evenementencommissie o.v.v. OPVLIEGERS

THE BODYGUARD de musical 14 juli 2016
De evenementencommissie heeft beslag kunnen leggen op 40 tickets 1e rang voor de
musical The Bodygard. Wilt u mee naar deze spectaculaire musical geef u dan op bij:
Til Heijsteeg tel. 0718874510 of email: til.heysteeg@ziggo.nl.
Er zijn nog 10 tickets beschikbaar. OP=OP
De kosten voor een ticket inclusief de bus bedragen: voor leden € 67,50 en
voor niet leden € 70,- U kunt het bedrag storten op rekeningnummer NL35 INGB
0006564156 t.n.v. VOV evenementen. o.v.v. The Bodyguard en uw naam waarop u
gereserveerd hebt.
De bus zal op 14 juli 2016 vertrekken tussen 18.00 en 18.15 uur van het Burg. v.d. Haarplein vanwaar we vervoerd zullen worden naar het Beatrixtheater in Utrecht.

Het verhaal van The Bodyguard:

In deze musical wordt Nederlands gesproken. Alle hits van Whitney Houston worden
net als de legendarische originelen in het Engels gezongen. Er komt iets gevaarlijk lekkers aan. The Bodyguard, de verleidelijke musical over de verboden liefde tussen een
popster en haar bodyguard, speelt in het Beatrix Theater te Utrecht. Beleef het zinderende avontuur vol liefde, passie en spanning in deze onvergetelijke theaterervaring.
Met de grote hits van Whitney Houston, ‘I Will Always Love You’, ‘I Wanna Dance With
Somebody’, en vele andere in de originele, Engelstalige versie.
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8 MAART

Gaat u verhuIzen? Heeft u klussen in- of

rond het huis? Bel RvR Verhuizingen & Diensten.

RvR verhuisdiensten gaat verder dan alléén verhuizen. Wij bieden u desgewenst een
totaaloplossing in diensten vóór, tijdens en na de verhuizing. Tevens kunt u bij ons
terecht voor klussen en onderhoud in en rond het huis, want ook daarbij kunnen
wij u gewoon van dienst zijn!
Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden.
info@rvr-verhuisdiensten.nl • www.rvr-verhuisdiensten.nl

Later werd het een meer politiek gedragen item het kiesrecht voor vrouwen en de gelijkstelling van mannen en vrouwen.’
In 1910 heeft Clara Zatkin in Kopenhagen de vrouwendag opgericht, er waren toen ±100 deelnemers en zowel mannen
als vrouwen aanwezig uit 17 landen. Het eerste wat op de agenda stond was het kiesrecht voor vrouwen waar Engeland
al een groot voorstander van was.
In ons eigen land mogen we zeker Aletta Jacobs niet vergeten, zij was voorzitter van de Vereniging van Vrouwen Kiesrecht.
Zij was de eerste vrouw die de HBS bezocht en een universitaire opleiding volgde, arts werd en ook promoveerde.

06 14 47 66 77

Tijdens de oorlog was er geen vrouwendag dat strookte niet
met de toenmalige Duitse propaganda, doch na de oorlog
en vooral in het jaar 1960 was er een opleving door feministische beweging.
Die ook ander zaken aan de kaak stelde, zoals Baas in eigen buik, we kennen ze van de Dolle Mina’s.
In 1978 werd de vrouwendag erkend door de Verenigde Naties die ook vele diepliggende problemen aanpakten.
We gaan dus de goede kant op al moet er nog veel gebeuren willen we al die scheefgroei en onbegrip over vrouwen
uit de wereld verwijderen.
Gelijkstelling van vrouwen en mannen ook in salariëring
voor het zelfde werk, de geringschatting en het geen respect hebben voor een vrouw moet zeker de nodig aandacht
houden’.

voorschoten

GRAFISCH ONTWeRP
Wilt u uw persoonlijke wenskaarten, uitnodigingen voor uw feest of jubileum laten maken?
Wij doen dat voor u, professioneel en betaalbaar!
Neem vrijblijvend contact op
met Mo van der Werf:
• 06 254 00 002
• INFO@MOCRE8.NL • WWW.MOCRE8.NL

Bloemen, boeketten, bloemstukken,
rouwwerk , planten-arrangementen,
kamerplanten, buitenplanten en
leuke accessoires.
Bezorgen in Leiden en Voorschoten
is mogelijk tegen vergoeding.
Open: dinsdag t/m zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur.

Waarom die datum boven mijn column?
Nu, dat is om even stil te staan bij een speciale dag, want
het is dan de internationale Vrouwendag. U weet dat er best
veel gebeurtenissen een eigen dag hebben.
De bekendste zijn Moederdag, Vaderdag, Dierendag, de
dag van de Vrijheid etc. Op die dagen gaan we iets vieren,
en dat is wat 8 maart zo anders maakt. Op die dag was
er nog niets te vieren, we willen dan de aandacht vragen
op de vele misstanden die nog steeds bij sommige volken leven en bijna niet uit te
roeien zijn. Zoals het uithuwelijken van jonge minderjarige meisjes, vrouwen besnijdenis, geen gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het is te veel om alles te benoemen maar we moeten er wel aan blijven werken. Het begon eerst met vrouwen die de
benarde kleding van de vrouw aanvochten: de wespen-taille waar korsetten werden
gebruikt die de taille zo insnoerden dat ook de artsen hun bedenkingen hadden.

Ambachtspad 22 • Voorschoten

Wat kunnen wij doen? Soms kunnen we onze medewerking verlenen door actie te ondersteunen door onze handtekening
te geven als er een beroep op ons wordt gedaan. Donaties zijn natuurlijk altijd welkom: processen en projecten kosten
altijd veel geld. Belangrijker is echter dat we open staan om de wantoestanden, die nog vele vrouwen mee maken, een
halt toe te roepen. Dat als de strijd is gestreden en het vrouwenrecht is gewonnen, we ook van de VROUWENDAG een
feestdag kunnen maken!
Helen Meijer

Wij ontvangen graag uw reacties en/of kopij op ons
redactieadres:

kopij@vovvoorschoten.nl

Bij voorkeur digitaal maar handgeschreven mag
natuurlijk ook. Handgeschreven reacties mag u
sturen naar:

Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

De sluitingsdatum voor het volgende nummer is
10 MAART

HEEFT U AL EENS EEN KIJKJE GENOMEN IN
JUMBO ROEMER IN NOORDHOFLAND?

De zaak ziet er fris en vrolijk uit met al dat geel, de looppaden zijn verbeterd
en het personeel en de service zijn helemaal klantgericht. Als u daar uw
boodschappen doet kunt u zich voorstellen hoe blij wij zijn dat de direktie
van deze Jumbovestiging heeft besloten de VOV te sponsoren. U weet nu
waar de VOV o.a. de koffie haalt die wij voor onze activiteiten gebruiken.

Hulde aan Jumbo Roemer!
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WIE HERKENT DEZE FOTO?

EN WIE KAN IETS VERTELLEN OVER DE PLAATS WAAR DEZE FOTO GEMAAKT IS?

Handgeschreven reacties graag naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7,
2253 CW Voorschoten. Of mail naar: kopij@vovvoorschoten.nl
REACTIE OP FOTO’S UIT ONZE VORIGE EDITIES:
Reactie foto rubriek december-januari: Zeer bekende plek. De foto
betreft winkel woonhuis, Donklaan 42 (Dobbewijk). Alhier geboren en
getogen (1946) en nog steeds ons woonhuis. Mijn ouders hadden hier
een melk- en kaaswinkel. De winkel werd verzorgd door mijn moeder
en de melkwijk door mijn vader. De melkwijk bestond uit de Donklaan,
Dobbeweg, (alle industrie) Papelaan -West, Oranjekade, Juliana van
Stolgerglaan, Stichting VAM en later ook het Kennedyplantsoen.
De winkel is ontstaan in 1959. Voorheen was dit de voorkamer van
ons huis. Als 15 jarige ben ik mijn vader gaan helpen in de melkwijk.
In juni 1969 heb ik de zaak overgenomen en zijn mijn ouders verhuisd
naar de Bloklaan. In maart 1970 ben ik getrouwd met Anneke van de
Ploeg en hebben wij samen tot maart 1975 met veel plezier gewerkt
in onze melkhandel. In plaats van melkproducten ben ik vanaf maart
1975 tot 1 april 2005 bankproducten gaan verkopen. Inmiddels is de
winkel weer woonhuis geworden.
Joop Schipper

Zijn er leden van onze vereniging die oude foto’s hebben die wij in ons blad mogen plaatsen?
Meld u dit dan even: kopij@vovvoorschoten.nl
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BELAST
Als U denkt dat Minister Kok er wat van kon met zijn kwartje belastingheffing, dan kent u waarschijnlijk de heer Colijn nog
niet. Ook hij was minister van financiën. En in 1923 kwam hij met het voorstel om voor iedere fiets rijwielbelasting te heffen.
Natuurlijk betreurde hij een dergelijke stap maar zag die toch als noodzakelijk op grond van den treurige staat van de schatkist. En in 1924 waren er 1,7 miljoen fietsen. Met een heffing van 3 gulden per fiets kon zo 3 à 4 miljoen per jaar aan ’s
lands kas toevloeien.
Een politieagent verdiende in die tijd zo’n 100 gulden per maand. 3 gulden voor een
Een pracht plaatje
rijwielplaatje was, zeker voor grote gezinnen met een laag inkomen, een waar kapitaal.
Met haar mooie mantelpakje
En zo schafte men of geen plaatje aan of misschien een voor het hele gezin. Die ging
Met haar vlugge vlotte hoed
dan van hand tot hand. Had je een beter inkomen dan werd het plaatje op de fiets zelf
Met haar lieve groote kijkers
gemonteerd. Maar anders werd hij met een veter vastgeknoopt. En dan wilde een
En haar dito kleine voet
jongen nog wel eens naar het politiebureau gaan met de mededeling dat hij zijn fietsplaatje verloren was. “Hoe zag die er dan uit ?” was dan de vraag. ´Nou ja, met een
Met haar leuk en guitig snuitje
veter.” Want er lagen natuurlijk wel meer
Met haar kwieken pagekop
gevonden fietsplaatjes met een veter. En
Met haar inviteerend mondje
de agent, ook niet gek, kneep dan wel eens
Viel zij ook den diender op
een oogje toe en gaf dan toch een plaatje
Halt! U heeft geen rijwielplaatje!
mee. Dat kon zomaar in die tijd.
Riep hij met zijn hand omhoog
Sommigen maakten het plaatje na. DaarEn haar lieve linker oog keek
voor nam men een velletje van een geHéél diep in zijn ‘rechter’ oog …
rookte bokking en knipte dat in vorm. De
En zijn hand ging naar beneden
plaatjes waren elk jaar anders. Dat stopte
Zakte willoos langs zijn jas:
men dan in de houder. Omdat zo’n velletje
Hij begreep, dat zóó iets aardigs
koperkleurig was en het plastic lang niet zo
Zelf een rijwielplaatje was.
doorzichtig als nu, zag het er allemaal heel
echt uit.
Auteur: Cline Doornbos
In 1926 was er 1 miljoen opgehaald aan
10-09-1924
fietsbelasting en werd de prijs verlaagd
naar Hfl 2,50.
In de crisistijd kregen de werklozen het plaatje gratis. Dan hadden zij een fiets
om te kunnen gaan solliciteren voor werk. Op zondags werd er natuurlijk niet
gesolliciteerd. Dus mochten ze op zondag niet fietsen. En om dit te kunnen
zien, kregen zij een fietsplaatje met een gat erin.
Maar er waren ook mensen die vanwege hun geloof niet op zondag mochten
fietsen. En zij wilden hun plaatje dan wel eens lenen zodat een gezin er toch op
uit kon. Maar dan moest het plaatje echt wel weer terug zijn op maandag want
dan moesten ze weer op de fiets naar het werk.
In 1941 werd de fietsbelasting afgeschaft door de Duitsers. Die hadden zo
weer hun eigen regels voor een fiets. Ze vorderden ‘m gewoon. En misschien,
heel misschien kwam je er dan mee weg door er op te wijzen dat jouw fiets geen
banden meer had. Maar ook dan had je, zoals al die jaren, je fiets elke week
gepoetst. Want of jij nu de derde eigenaar was, of ie met touwtjes aan elkaar
hing, of hij nou wel of geen banden had, je fiets was je grootse bezit.
MOnique

HEEFT U HERINNERINGEN AAN HET FIETSEN? SCHRIJF HET ONS!
Handgeschreven reacties naar: ‘Herinnert U zich deze nog’, Bartoklaaan 7, 2253 CW Voorschoten.
Of mail naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Vind u het moeilijk om zelf uw verhaal op te schrijven?
Bel me even: 071 561 78 16 en dan maken we er samen een mooi stukje van.

Monique
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MOORDWIJVEN IN BIBLIOTHEEK VOORSCHOTEN

Vorig jaar had ik het genoegen om het levensverhaal van een 90-jarige te mogen schrijven.
Ook al werd het levensverhaal niet als bijzonder gezien door de verteller zelf, wat was de
familie blij met de verhalen over vroeger.
En misschien zal een achterkleinkind er een
spreekbeurt over houden.
Dan gaan die verhalen over vroeger niet verloren. Want dat mag niet, dat kan niet.
Voor wie mag ik zijn of haar levensverhaal
helpen schrijven?
Monique Morsink
071 -561 78 16

INLOOPSPREEKUUR E-BOOKS LENEN
Literaire romans, thrillers, kinderboeken, non-fictie of poëzie.
Bibliotheekleden kunnen kiezen uit duizenden e-books.
Voor tablet en smartphone, maar ook voor de e-reader.
Om u te ondersteunen bij het lenen van bibliotheek e-books
staat Harry Jansen op elke eerste dinsdag van de maand
voor u klaar tijdens het inloopspreekuur.
Ondervindt u problemen bij het aanmaken van een account? Wil de app. op
uw tablet niet meewerken? Lukt het niet
om e-books te downloaden en te plaatsen
op uw e-reader? Alle vragen zijn welkom en zullen zo
goed mogelijk beantwoord worden. Dit is geheel
kosteloos. Neem uw e-reader, tablet, i Pad of laptop
mee zodat we u op uw eigen apparaat op weg
kunnen helpen! De bibliotheek beschikt over gratis
WIFI.

In navolging van ‘Killer Woman’ in Engeland, is een aantal Nederlandstalige thrillerschrijfsters zomer 2015 het
schrijverscollectief ‘Moordwijven’ gestart. Dit om hun krachten te bundelen en zich met hun werk te onderscheiden in het overweldigende aanbod van Nederlandstalige thrillers. Het collectief bestaat uit vijf Nederlandse thrillerschrijfsters (Anita Larkens, Liesbeth van Kempen, Marlen Beek Visser, Isa Maron en Ingrid Oonincx) en één
Vlaamse (Anja Feliers). Gezamenlijke presentaties, workshops en signeersessies staan op de agenda. Een
aantal Moordwijven zal zich presenteren in de bibliotheek Voorschoten. Zij zullen elkaar interviewen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Meer te weten komen over Moordwijven en welke thrillers van hun hand zijn? Kom zondag 6 maart naar de bieb
voor deze unieke kans om meerdere Moordwijven in één keer te ontmoeten!
Locatie:
Datum:
Tijd:
Toegang:

Bibliotheek Voorschoten, Wijngaardenlaan 4, 2252 XN Voorschoten
Zondag 6 maart 2016
14.00 -15.30 uur
leden € 4,00 / niet-leden € 5,00
(incl. consumptie)

Kaarten kunt u bestellen op www.obvw.nl

Locatie: Bibliotheek Voorschoten, Wijngaardenlaan 4,
2252 XN Voorschoten
Data:
1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni en 5 juli 2016
Tijd:
10.00 uur – 11.00 uur
Toegang: gratis
Meer informatie? Loop even langs, bel 071-561 56 78 of e-mail voorschoten@obvw.nl. Kijk op onze website www.obvw.nl
voor alle activiteiten op het gebied van Mediawijsheid of neem in de bibliotheek het activiteitenprogramma 2015-2016 mee!

KOOPT U OOK BIJ ONZE ADVERTEERDERS?
Bekijk de aantrekkelijke kortingen voor VOV-leden
in de Kortingsparade op blz. 30

TE KOOP
6 mooie Computertafels met houder voor
PC en snoergeleiding.
Blad 80 x 80 cm, hoogte 75 cm.
Vraagprijs € 50,Voor meer informatie bel Tel 561 4084
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VOORNEMENS
Had u ze voor 2016? Hoe staat het er nu mee? Bent u een
doorzetter of geeft u gemakkelijk op? Tja, die afspraken met
onszelf vinden we over het algemeen minder belangrijk dan
die, die we met anderen maken. Als u een afvallige bent
dan is dat alleen maar voordelig als u een plan had om uw
gewicht binnen een bepaalde tijd op het gewenste peil te
hebben.
Maar hoe is het met al die andere gewenste zaken? Of hoort
u bij de categorie mensen die zegt: Ach, ik doe niet aan
voornemens: “er komt toch niks van terecht”? Nee, toch?
Ik kreeg onlangs van mijn een na oudste broer (die ook mijn
een na jongste broer is - tussenvraag: Hoeveel zonen had
mijn moeder?) een boekje van en over de hockeycoach
Hans Lammers. Het heet: ‘Coachen doe je samen’. De
ondertitel is een geleende spreuk: “Winnaars hebben een
plan, verliezers een excuus”.
Tot welke groep behoort u? Laten we eens kijken wat het
woord “winnaar” betekent.
Gewoonlijk
word je een winnaar
genoemd als je van
een ander wint en als
je niet wint ben je een
verliezer. De vraag is:
ben je dan ook een
loser? Antwoord: nee,
behalve als je niet je
uiterste best gedaan
hebt.
Ik kwam in 1977 in de
marathon van Marathon naar Athene als 1600 zoveelste over de finish (van
de ca. 1800 deelnemers). Was ik een “verliezer” omdat ik
zoveel mensen voor had moeten laten gaan? Nee, en ik
voelde me ook beslist een WINNAAR. Ik had iets gepresteerd waarvan ik nooit gedacht had dat ik
dat ooit zou kunnen.
Het feit dat mijn vriend en hardloop inspirator al meer dan een uur voor mij binnen
was veranderde niets aan de glorie die ik
nog altijd ervaar als ik er aan terug denk.
Het feit dat de eerste woorden die ik zei
nadat ik over de finish was: “Dat Doe Ik
Nooit Meer!” verandert daar niets aan. Ik
heb trouwens geen woord gehouden want
ik heb nog 3 x een marathon gelopen en
steeds heb ik hetzelfde zinnetje gezegd
zodra ik de finishlijn passeerde. Ik heb me
pas aan die uitspraak gehouden na mijn
laatste marathon….
Je bent dus een winnaar als je het beste
uit jezelf haalt; ongeacht hoe anderen in
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verhouding daartoe presteren. Ik tennis al heel lang en heel
vaak verlies ik de partij. Wat wil dat zeggen? Dat ik altijd
speel tegen betere spelers. Is dat een schande om daar van
te verliezen? Nee, op voorwaarde dat ik wel mijn “uiterste”
best doe. Het bezig zijn en streven naar het voor jou best
mogelijke resultaat maakt van jou een winnaar.
Hoe kan je jezelf helpen om ervoor te zorgen dat je je houdt
aan de beloften/afspraken die je met jezelf gemaakt hebt?
1. Schrijf je voornemens op en hang een exemplaar van je
lijstje op diverse plaatsen in je huis. Ik las zojuist op een
folder van een fitness bedrijf: Een droom wordt een doel
zodra je hem opschrijft.
2. Vertel je partner, collega’s, vrienden etc. wat je gaat veranderen: Zeg b.v.: ik neem voortaan geen koekjes, gebakjes etc. meer; Ik rook vanaf nu niet meer; Ik zorg dat
ik iedere dag een uur (buiten) beweeg; ik sta voortaan
iedere dag om - b.v. 7.30 uur - op etc. Je afspraak om je
woord te houden wordt daarmee verstevigd.
3. Wees trots op je nieuw voorgenomen discipline en praat
daar regelmatig over. Je kan ook denken aan een “beloning” voor jezelf als je een nieuw gedrag consequent een
week of een maand etc. hebt volgehouden. Bij het maken van “afspraken met jezelf” is het belangrijk dat je jezelf serieus neemt en dat je het NUT ervan inziet. Als je
niet in jezelf gelooft, komt er niets van terecht maar…
dan mag je ook niet over de gevolgen klagen.

INGEZONDEN
OUDERDOM EN MOBILITEIT

Helaas komt er een moment waar we niet omheen kunnen: we mogen of kunnen niet meer autorijden. Huilen helpt niet, bij de pakken neer zitten evenmin.
Kom op zeg, we hebben voor hetere vuren gestaan en een “plan de campagne”
is snel gedaan.
We kunnen thuis blijven, achter voor of zonder geraniums en klagen over ons
lot. We kunnen bij kinderen, buren, kennissen ritjes bedelen en ons zeer onaangenaam maken. Uiteindelijk zullen onze telefoontjes onbeantwoord blijven.
We kunnen het openbaar vervoer proberen: maar wat te doen als je bang bent
te vallen of te ver voor een halte moet lopen? We kunnen met de taxi circuleren, ons taxibedrijf is aardig voor ouderen, geeft
vouchers en korting voor ritten in het dorp. Er is een nadeel: het bedrijf beschikt niet over een grote vloot auto’s, ‘s morgens
en ‘s middags als kinderen van en naar school vervoerd worden is er geen taxi. A la minute een bestellen is onmogelijk: goed
plannen is een must en soms klopt het ook nier vanwege de administratie.
Over de REGIO-taxi, een andere mogelijkheid zal ik niets zeggen. Dan word ik als zeurpiet aangerekend en dat is niet mijn
bedoeling. Maar er is wel een vervoermiddel voor ons ouderen en het is de enige en de beste: namelijk de CIRKELBUS.
Wat een uitkomst , de redder van de geraniums, vijf dagen per week van negen tot vijf brengt hij ons van hot naar her. Haalt
van huis, je wordt geholpen met tassen, jassen, gordels vast maken, altijd met een glimlach en een praatje. Ja, je uitjes
moet je zelf organiseren, het is soms gecompliceerd en soms ook moeilijk, maar wat te zeggen over de vrijwilligers die alles
noteren, sorteren, goochelen met tijd en plaats en veel meer? En de sponsors wil ik ook niet vergeten.
Iets grappigs wil ik u niet onthouden.ik heb uit betrouwbaar bron gehoord dat sommige ouderen zich generen om in de Cirkelbus gezien te worden. Niet doen, ik persoonlijk beschouw het als een eer om in de Cirkelbus vervoerd te worden door al
die lieve dames en heren. En ik hoop met mijn man heel lang kris kras door het dorp gereden te worden.
Gisella van Duijnen

PEULVRUCHTEN, NOOIT
VAN GEHOORD...

En.. je kan iedere dag beginnen met iets nieuws. Morgen, of
liever, vandaag nog! Het is een fijn gevoel jezelf een WINNAAR te vinden. Geniet ervan! Veel succes!
Dico van Barneveld

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Omdat je op onze leeftijd 80+ niet zo snel
geschokt bent over bepaalde dingen, overkwam het mij al gelijk de eerste week van
het nieuwe jaar 2016.
Zoekend in de winkel naar peulvruchten liep
ik twee jonge mensen, keurig in het blauw
van de winkel, tegen het lijf en op mijn
vraag of zij wisten waar de peulvruchten lagen was het antwoord: “Peulvruchten”?
Ter verduidelijking zei ik :”Ja , bruine bonen,
erwten, linzen”. Nee mevrouw, die verkopen wij niet, er zijn wel potjes en blikjes”.
Nou zeg, is dit niet wat we noemen een generatiekloof of een cultuurshock. Daarna
vroeg ik het aan een oudere collega van
deze jongelui, zij kon het mij vertellen.
Gelukkig smaakte de zelfgemaakte soep
heerlijk.
Janny Hensen-Blansjaar

ROKEN IN DE TROPEN
In de afgelopen maanden
zijn de tropen (meer specifiek Nederlands Oost Indië)
aan de orde geweest zoals
Kerstmis in de tropen en
gezondheid in de tropen.
Ook het roken in de tropen
had iets speciaals, vooral
in de tijd dat het roken van
sigaretten over de hele wereld erg populair was. Zeg
maar in de jaren 50 en 60.
De lokale bevolking en de
militairen van het K.N.I.L.
rookten toen vrijwel uitsluitend zware shag van Van Nelle. Immers gewone sigarettenwaren voor hen
veel te duur. De zware shag stond bekend als “De zwarte weduwe” omdat
op de voorkant van het pakje een dame in het zwart was afgebeeld. Zij
moest de weduwe J. van Nelle voorstellen.
Maar het product stond vooral bekend als “Tjap Warning” omdat op de achterkant van het pakje in het Engels een uitgebreide waarschuwing (warning)
stond. Het pakje was alleen echt als de handtekening van de weduwe er
op stond. Voor gebruikers was het verhaal te moeilijk. De aanduiding “Tjap
(merk) warning” was voor hen voldoende.
Het valt altijd te proberen om bij een supermarkt in (Indonesië) naar een
pakje “Tjap Warning” te vragen en te kijken wat het antwoord daarop is. Bij
een 80+ balie medewerker is de trefkans het grootst.
						
Joop Puls
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RECEPT

Wraps met kip,
veldslasalade
en
kwarkdressing

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

(voor 4 personen)
Bereidingstijd: 30 minuten

ingredienten
1 eetlepel boter of olie
400 g kipfilet in blokjes
2 rode uien
2 appels
1 avocado
1 pot kidneybonen (uitlekgewicht 215 g)
100 g veldsla

4 Volkoren tortillawraps
200 g magere kwark
Het sap van een halve limoen
1 eetlepel honing
1 takje koriander
peper en zout

Bereiding

Hak de koriander fijn en meng dit in een schaaltje samen met de magere kwark,
het limoensap en de honing. Verhit wat boter in een koekenpan en bak de kip in 6-8
minuten goudbruin en voeg peper en zout naar smaak toe.
Schil en snijd de appel in blokjes, de avocado in halve maantjes en de ui in dunne
ringetjes. Voeg dit samen met de veldsla en de gebakken kip in een grote kom.
Laat de kidneybonen uitlekken en voeg ook deze toe. Meng alles goed door elkaar
en serveer met de tortillawraps en de yoghurtdressing.
Als je wilt variëren, kun je er ook voor kiezen om de veldsla te vervangen voor een
andere voedzame bladgroente zoals spinazie of gesneden savooie kool.

PUZZEL

27

DeltaDents

ACTIVITEITENAGENDA

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

REGELMATIG TERUGKERENDE ACTIVITEITEN IN HET VSC

praktijk voor tandheelkunde

(VOV SENIORENCENTRUM)

De gecombineerde tandarts-implantologie praktijk
voor uw:
• implantaten onder een volledige prothese (klikgebit)
• vervanging van een verloren gegane tand of kies
door een implantaat
• goede samenwerking met tandprotheticus
Buschman
• alle (reguliere) tandheelkundige behandelingen

BRIDGEN

• behandeling van tandvleesproblemen
• second opinion, een eerlijk vrijblijvend advies
Voor meer informatie: www.deltadents.nl
of bel voor een afspraak 071 516 16 00

Wenst u goed en vrijblijvend advies?
Wilt u een professionele behandeling?
‘U staat centraal en wij behandelen u, zoals
wijzelf graag behandeld willen worden’
Schoolstraat 125 - 2251 BG Voorschoten - tel 071 516 16 00 - www.deltadents.nl

Iedere maandagmiddag van
13.00-16.30 uur en donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur in ons
VOV Seniorencentrum (VSC).
Contactpersoon maandagbridge:
Marjo Janse, tel: 071 5895417
Contactpersoon donderdag
recreatief bridge: Heti en Rob
Rietveld, tel: 071 5619639

KLAVERJASSEN

Iedere dinsdagmiddag van
13.30-16.30 uur in ons
VOV Seniorencentrum (VSC).
Zaal open om 13.00 uur.
Contactpersoon:
Thea de Jong; tel: 5316358

CONTACTMIDDAGEN

Iedere vrijdagmiddag vanaf
13.30 uur in ons VOV Seniorencentrum (VSC) met een spelletje
kaarten, biljarten, kletsen en bingo!
Contactpersoon:
Elselien Veneman; tel: 5612502

Bel dan naar de Tandprotheticus,
dé specialist op het gebied van
aanmeten en vervaardigen
van gebitsprotheses.
Wij zijn ook gespecialiseerd in
implantaatgedragen protheses.
Joh. Vermeerplantsoen 3a
2251 GP VOORSCHOTEN

Kloosterland 1
2242 JS WASSENAAR

• Tel: 071 562 2255
• info@tandprotheticus.nu
• www.tandprotheticus.nu

Aangesloten bij:

TEKENEN/
HANDWERKEN

Iedere maandagmiddag
van 13.30-15.30 uur in
ons VOV Seniorencentrum (VSC).
Contactpersoon:
Diana van Bohemen
Tel: 06 17489592

KERAMIEK/
HANDWERKEN

Iedere dinsdagmorgen
van 09.30-12.30 uur in
ons VOV Seniorencentrum (VSC).
Contactpersoon:
Bep Roodakker
Tel: 071 5615553

SCHILDEREN

PATCHWORK

Iedere dinsdagmiddag
van 13.30-15.30 uur in
ons VOV Seniorencentrum (VSC).
Contactpersoon:
Bep Roodakker
Tel: 071 5615553

Vanaf 17 februari eens per
14 dagen op woensdagmorgen van 10.00-12.00
uur in ons VOV Seniorencentrum (VSC).
Contactpersoon:
Lia Winkelman
Tel: 071 5765100

EVENEMENTEN:

KUNSTGALERIJ:

EENMALIGE ACTIVITEITEN:

MEERDAAGSE REIZEN:
Contactpersonen:
Joop van Deursen,
071-5322839
of Hans Zwaan,
071-5764557

DAGREIZEN:

Contactpersonen:
Emelie Rijnbeek,
telefoon: 071-5318880
Conny Langeveld
telefoon: 071-8892259

Contactpersoon:
Gé van Niekerk,
telefoon: 071-5612285

Contactpersoon:
Ben Vleeming,
telefoon: 071-5624363
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
QUALITY LIFE

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

CORRESPONDENTIEADRES
Willem de Zwijgerlaan 84
2252 VS Voorschoten

R. Wagnerlaan 85 - 071 561 48 48

alleen op vrijdag speciale
korting voor ouderen

GRATIS LICHAAMSEN VOEDINGSANALYSE

071 562 00 45

10% korting en 4 jaar garantie op
het binnen- en buitenschilderwerk

ROEST TWEEWIELERS
Schoolstraat 62
071 561 24 96

Korting navragen in de winkel

www.vovvoorschoten.nl
Ambachtspad 22

10% korting op
onze geldende
tarieven

M. SLOOS schilderwerken

5% korting

VAN DER VOORT schoenen

Veurseweg 106
071 561 95 07 of 06 534 134 08

Schoolstraat 35 - 071 561 35 84

Rijbewijs verlengen?
20% korting op al onze lessen

5% korting op
aankopen voor uzelf

Excl. afgeprijsde artikelen

DEMATI

KINDERKLEDING KINDERSCHOENEN

FASHION 4 KIDS

Style & Sfeer Interieur

Schoolstraat 123 - 071 562 0050

Dobbeweg 11- 071 56 10 859

10% korting

10% tot 15% korting

Tarieven navragen bij golfpro

VILANO HAARSALON

COMPLEET IT Voorstraat 55a

Voorstraat 48 - 071 561 25 97

071 71 07 402 www.compleetit.nl
10% korting op nieuwe en
gebruikte computer hardware
op vertoon van ledenpas!

M. PEREZ NOTARIS

Voorstraat 16A - 071 561 95 12

Dobbeweg 2 - 071 560 02 00

Papelaan 85N

APK KEURING € 25,-

5% korting op het
notarieel honorarium

Dinsdag tm zondag
open v.a. 17.00 uur

WONINGTEXTIELHUIS
Treubplein 2
071 561 79 79

15% korting op bedden

Excl. afmeldkosten en roetmeting

Kapper IF YOU DARE

TAXI AVANCE

Ambachtspad 3
071 561 72 75
10% korting (Niet op zaterdag
en niet in combinatie met andere kortingen)

25% korting op alle ritten
van/naar Voorschoten.
Met de bon uit de advertentie
alle ritten binnen Voorschoten € 6,90

WONINGTEXTIELHUIS

BLOEMENHOFJE

Treubplein 2 - 071 561 79 79

winkelcentrum Hofland
071 576 56 33

10% korting op alle
andere producten

YOUR LIFE SPORTSCLUB
Industrieweg 4 - 071 561 19 06

zie advertentie
in dit blad

10% korting alle
daluren abonnementen

voor de mooiste nagels
Koperwieklaan 83 - 06 53 84 942

10% korting op
alle behandelingen
Verhuur en verkoop van o.a.:
Vakantieartikelenverhuur Skiboxen • Sneeuwkettingen
Bagagekarren • Dakdragers
Dobbeweg 2R
Skiservice
071 30 30 969
Stalling en onderhoud van:
15% korting voor VOV leden Caravans • Sloepen • Motor(geldt alleen voor Thule producten) fietsen • etc

GRIEKS RESTAURANT AKROPOLIS

Voorstraat 13 (071) 561 27 02

Leidseweg 44 - 071 785 0963
www.akropolis-restaurant.nl

10% korting op alle reparaties

TEXACO
VOORSCHOTEN
Wijngaardenlaan 100, Voorschoten

Korting navragen
in de winkel

Reiscommissie
reiscommissie@vovvoorschoten.nl
Evenementencommissie
Gé van Niekerk, 071 561 22 85
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

NAGELSTUDIO Marian Handgraaf

G. BESUYEN Rijwielspecialist
Dobbeweg 3
071 561 50 02

Ledenadministratie:
Dik Zweers, 071 561 40 84
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Voorschoten

RAYTHO
Langstraat 49 Wassenaar
Telefoon (070)5119635

Advertenties
Elselien Veneman 071 561 25 02
advertenties@vovvoorschoten.nl

Stationsplein 1 - 071 523 5400

10% korting

7,5% korting

Inzendadres kopij:
kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven:
Bartoklaan 7, 2252 CW Voorschoten of
Richard Wagnerlaan 73/802
2253 CD Voorschoten
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

Kortenaearlaan 46 - 071 5323053 / 06 13268525
Het opstellen van een inmeet -en aanbevelingsrapport t.w.v. € 50,- excl. btw is voor VOV leden gratis.

AUTOBEDRIJF HAMERS

5%

Nieuwsbrief
Eindredacteur Aat Stahlie
071 561 08 46
eindredacteur@vovvoorschoten.nl

CONSEPTO
HEKWERKADVIES

GRILL-RESTAURANT DE MAZZEL
korting

Dagelijks Bestuur
Voorzitter Aat Stahlie
071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris Elselien Veneman
071 561 25 02
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester Jopie Herregraven
071 531 09 08
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter Gé van Niekerk
071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl

Schoolstraat 146
071 561 38 91

RICHARD verkeersopleidingen

R. Wagnerlaan 85 - 06 22116 53

20% korting gangbare tarieven
(dus niet op 65+ tarieven)

KADOSHOP PEPIJN

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

GOLFBAAN HET WEDDE
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5% korting

ZWEMBAD HET WEDDE

Suze Groenewegerf 1
071 531 2848

COLOFON

KORTING OP DE POMPPRIJS MET DE TEXACOPAS:
Deze pas kunt u bestellen via tel. 071-5612502
De pas kan na afspraak door u worden afgehaald bij:
Elselien Veneman, Willem de Zwijgerlaan 84, Voorschoten.

10% korting op
alle maaltijden

VOOR BRUILOFTEN, PERSONEELSFEESTEN,
VERGADERINGEN, PRESENTATIES,
SENIORREIZEN, ETC.
Informeer voor een voorstel op maat:

GROENE HART CRUISES B.V.
Zijldijk 30 • 2352 AB Leiderdorp
Tel.: 071 541 3183 • Boordtel.: 06 536 743 76
www.partyboot.nl • Email: groenehartcruises@partyboot.nl
Van juli t/m september maken wij tevens individueel te boeken
dagtochten, bijvoorbeeld:
• Geniet van de Vliet (Leiden-Delft v.v.) • Intercity van de Gouden Eeuw (Leiden-Haarlem v.v.) • Holland op zijn mooist • Rondje Noord en Zuid Holland
• Katwijk Toeristenmarkt • Reuzen in het Veen • Rondje Haarlemmermeer

Op verzoek sturen wij u graag een folder.

Computercursus
Chr. v.d. Jagt, 071 561 84 80
computercursus@vovvoorschoten.nl
Bankrekening lidmaatschap VOV en
computercursussen
NL86INGB0005062260
o.v.v. PC-Cursus, lidmaatschap VOV
Bankrekening reizen
NL24INGB0004280392
o.v.v. reisnummer, 8 weken voor vertrek
te voldoen
Bankrekening evenementen
NL35INGB0006564156
o.v.v. VOV (evenementen)
VOV Seniorencentrum
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
071 8888 634
Bezorging Nieuwsbrief
Theo Bakker, 071 561 79 07
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Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
Leden van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten ontvangen 10% op de geldende tarieven voor hun aangifte inkomstenbelasting. Wij hanteren
speciale tarieven voor de begeleiding bij het invullen en beoordelen van de door de belastingdienst vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting.

Koeleman Hilversum

Koeleman Voorschoten

Koeleman Amsterdam

Vreelandseweg 7
1216 CG Hilversum
Tel. 035 62 443 41

Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 0252 53 49 33

Mensinge 28
1083 HC Amsterdam
Tel. 020 44 20 798

