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STEMRECHT

De Eik

Een hele grote dikke eik

Als het goed is gegaan hebt u allemaal een z.g. stempas ontvangen voor het referendum dat op 6 april gehouden wordt.
In deze tijd vindt bijna iedereen dat hij of zij ergens recht op
heeft. Recht op wonen, recht op gezondheidszorg, recht op
vrijheid van meningsuiting, en nog veel meer rechten. Daarvoor worden nogal eens demonstraties gehouden en acties
gevoerd. Maar bij het stemrecht wordt vaak gereageerd: Het
heeft toch geen zin om te stemmen want de politiek doe maar.
Daarom ter verduidelijking het volgende:

Die in het park stond

Vond zichzelf toch eigenlijk
Wel heel erg dik en rond

Ze zuchtte vaak, “O was ik maar
Zo slank als daar die den.

Ik vind het toch wel heel erg naar

Dat ik zo mollig ben?”

Maar een grote bonte specht

die haar zo hoorde vragen

zei boos tot haar: ‘Ik vind het slecht
dat jij zo staat te klagen

was jij zo dun als daar die spar

met zulke dunne staken

dan was ik altijd in de war

waar ik mijn nest zou maken.’
Z.

DE BURGER IS DE BAAS EN VOERT ZIJN EIGEN REGIE

Het klinkt erg aanmatigend als je zegt: “de burger is de baas”.
Toch is het zo! Elke burger kiest zijn vertegenwoordiger in de politiek en geeft hem of haar opdracht tot het besturen van het land, een provincie of een gemeente. Politiek is staatskunde
of de kunst om een land te besturen. Als u gaat stemmen, doet u aan politiek en levert u een bijdrage aan het bestuur
van ons land. Dat is nou democratie waarvoor we in de laatste oorlog nog gevochten hebben. Als u niet gaat stemmen
doen anderen dat in plaats van u.
De stem van de burger bepaalt hoe het bestuur wordt samengesteld. Politieke partijen maken een programma. De
burger neemt kennis van de verschillende politieke programma’s, kiest voor een partij en een vertegenwoordiger. De
verkiezingsuitslag bepaalt in grote mate de samenstelling van het bestuur en ook het programma dat moet worden
uitgevoerd.

DE BURGER WIKT, DE POLITIEK BESCHIKT

Als de kiezer gesproken heeft worden uitspraken van de kiezers in een
Regeringsprogramma samengevat. Dat is een compromis, het resultaat
van het politieke spel. Dat lijkt weinig democratisch, maar veel beter kan
het niet. In de praktijk spelen bij de regeringsformatie allerlei zaken mee,
zoals het belang om in de regering te zitten. Daarvoor worden vaak compromissen gesloten waar veel kiezers niet achter staan.
Politieke partijen hebben een programma. Burgers die willen kiezen,
moeten natuurlijk wel weten wat ze zélf willen. Ze moeten zelf een soort
programma hebben. Vind je dat de overheid moet zorgen dat elke burger aan zijn trekken komt? Dat de sterkste
schouders de zwaarste lasten moeten dragen? Dat elke burger zijn kansen moet krijgen om in zijn samenleving mee te
doen? En laat u daarom goed voorlichten. Ga uit van de juiste feiten. Probeer waar het echt om gaat te onderkennen.
Wie zijn stem uitbrengt heeft iets te zeggen, ook als het om een referendum gaat. Ga je niet, heb dan ook geen commentaar op de politiek die in Europa, ons land, onze provincie of in onze gemeente bedreven wordt!
In deze Nieuwsbrief leest u over de officiële opening van ons VOV Seniorencentrum op vrijdagmiddag, 8 april,
over onze algemene ledenvergadering op 29 april. Wij hopen u op beide middagen te zien.
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Op ons verzoek om een 2e biljarttafel te sponsoren hebben enkele leden gereageerd. Daar zijn we uiteraard erg blij
mee! Maar we zijn er nog niet. Met veel kleine bedragen kom je ook op het bedrag dat we nodig hebben. Wie wil ons
verder helpen? Maakt u uw gift alstublieft over op bankrekening NL86INGB0005062260.
Verder in deze brief informatie over reizen, evenementen en computercursussen. Over langer
zelfstandig wonen en hoe we vroeger als kind op de fiets vervoerd werden. Kortom: er valt weer
heel wat leuks en interessants te lezen over onze vereniging!
Onze volgende Nieuwsbrief zal de maanden mei en juni bestrijken en vanaf 6 mei a.s. bezorgd
gaan worden. De inzendingen voor deze brief dienen iets later dan gebruikelijk nl. uiterlijk 15
april bij ons te zijn. Wij wensen u veel leesplezier en rekenen natuurlijk weer op veel reacties
van uw kant!

AAT STAHLIE
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VAN HET BESTUUR
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Zoals u zult begrijpen, kijkt het bestuur van de VOV met
spanning uit naar de opening van het VOV Senioren Centrum aan de Prof. Einsteinlaan 3 op vrijdag 8 april a.s. Wij
zijn trots u te kunnen melden, dat de burgemeester van
Voorschoten, de heer Drs. J. Staatsen, zich bereid heeft verklaard de openingshandeling te verrichten.

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

Tijdens de openingsreceptie tussen 14.00 tot 17.00 uur bent
u van harte welkom om met ons het glas te heffen op een
voorspoedige toekomst van ons Seniorencentrum.
Natuurlijk hopen wij u ook op de diverse, door de VOV georganiseerde activiteiten in en buiten het Seniorencentrum
vaak te mogen ontmoeten.

Graag nog even uw aandacht voor onze Algemene Ledenvergadering,
welke wordt gehouden op vrijdag 29 april a.s.; de agenda voor deze
vergadering staat afgedrukt op pagina 6 van dit nummer.

LANGER ZELFSTANDIG WONEN
Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Het beleid van de overheid zet daarop in én ouderen willen dit zelf graag. Om langer zelfstandig te blijven wonen is het belangrijk dat u zich op
tijd voorbereid en zo de juiste keuze kunt maken. Want er zijn veel zaken die u kunt overwegen.

WONING AANPASSEN OF VERHUIZEN?
Het is belangrijk dat u op tijd nadenkt over hoe én waar u ouder wilt worden. Er is daarin een belangrijke keuze te maken: gaat u tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase
of past u uw huidige woning aan? Zelfstandig wonen is dus niet hetzelfde als in hetzelfde huis blijven
wonen.

ZELFSTANDIG WONEN GAAT OVER MEER DAN ALLEEN DE WONING

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

Naast de geschiktheid van de woning, spelen ook andere zaken een rol bij het zelfstandig wonen.
Denk bijvoorbeeld aan het schoonhouden van uw huis, het hebben van een nuttige dagbesteding en
het plannen van de week. Ervaart u problemen en kunt u het samen met hulp van uw familie of vrienden niet oplossen, dan kan de gemeente u helpen. Een Wmo-consulent bespreekt dan samen met
u wat u nog zelf kunt of mantelzorgers (familie, vrienden of buren) een rol kunnen spelen. En als het
nodig is, biedt de gemeente ondersteuning die nodig is. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld
dagbesteding, aanpassen van de woning, hulp in huis of ondersteuning van de mantelzorger. Voor de
ondersteuning die u van de gemeente ontvangt, geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Meer
informatie daarover leest u op www.hetcak.nl.
Heeft u advies nodig of wilt u meer weten over de mogelijkheden van het aanpassen van uw woning? Kijk op www.voorschoten.nl, bel het Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg of kom langs.
Het loket is telefonisch bereikbaar op (088) 654 95 02. U vindt het loket in het gemeentehuis. Het
loket is dagelijks geopend van 8.30 -12.00 uur. In de middag kunt u op afspraak terecht.
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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
AGENDA
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

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
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.

10.

Voordracht benoeming van “Leden van Verdienste”.

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid
tot napraten onder het genot van een drankje.
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.

ELKE VRIJDAGMIDDAG VANAF 13.30 UUR

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

LIEF EN LEED
Voor het opgeven van feestelijkheden of voor verdrietige zaken kunt u contact
opnemen met Ria Happel, tel: 071-5614661
De heer en mevr. G.M. Huijvenaar-Jansen waren 91
jaar geworden, bijna op dezelfde dag. Helaas is mevr. opgenomen in het klooster. Dat is triest. Meneer H. vertelde
Thea dat hij in zijn werkzame leven les gaf op een school van
Huize Duinzigt. Daar denkt hij met plezier aan terug. Maar nu
was hij blij met de chocolaatjes van Thea.
De fam. B. en W. Lucassen-Kormelink vierden hun

59 jarig huwelijksjubileum met hun kinderen, met een gezellig etentje. Ze gaan graag op reis met hun caravan. Dikwijls
naar hun dochter in Groningen. Daar kunnen ze genieten
van hun kleinzoon. Maar ook de andere twee kleinkinderen
worden niet vergeten. De heer L. is een fervent postzegelverzamelaar. Hij is dan ook voorzitter van de Voorschotense
filatelie vereniging.

Thea zocht mevr. J.J. Immink-Boef op t.g.v. haar 91ste
verjaardag. Zij kennen elkaar door de scouting, dus het was
heel gezellig. Maar Thea hoorde dat mevr. I. helaas niet
meer borduurde, wat ze altijd zo graag deed. Dat lukt haar
niet meer.

De heer A.M. van Meel kreeg ook Thea op visite voor
zijn 90ste verjaardag. Samen met zijn vrouw woont hij sinds
kort in Huize Adegeest. Ze hebben het er goed, alleen is het
jammer dat de koelkast heel laag staat, ingebouwd, en de

andere kasten te hoog. Dat is niet erg handig. Maar ze kijken
al met veel plezier uit naar de boottocht van de VOV.

De heer F. Mentzij ontving Garry t.g.v. zijn 89ste verjaardag. Zijn over buurvrouw kwam er ook gezellig bij. In zijn
werkzame leven was hij reclasserings-ambtenaar over diverse woonwagenkampen in en rondom Leiden. Daar kon
Garry zich ook goed in vinden want dat was ook haar werk,
zeg maar coördinator. Wie weet zijn ze
elkaar wel eens tegen gekomen.
De fam. W. Segaar vierde hun 65 ja-

rig huwelijksjubileum, ondanks dat mevr.
Segaar een zware buikoperatie had ondergaan. Ook 15 jaar geleden had ze
een hartinfarct overleefd en 5 jaar later
nog een. Maar het was ondanks dat een
mooi feest.

Dan is er nog een leuk bericht wat het
team van lief en leed betreft. We hebben de heer Piet Moleveld als lid erbij
gekregen. Na Ad Radder, Frans Vissers
zou hij ons graag helpen met de bezoeken. We zijn er heel blij mee, en hopen
dat het hem en u bevalt.

IN MEMORIAM DE HEER AD RADDER
Op 12 maart is Ad Radder overleden. Jarenlang hielp hij met veel plezier bij onze Lief- en leedcommissie. Wij hadden hem er graag bij omdat hij veel ouderen kende.
Omdat hijzelf niet meer zo mobiel was, moest hij een paar jaar geleden bedanken voor het bezoekwerk.
Toch bleef hij altijd geïnteresseerd in onze commissie. Dat kenmerkte hem. Het jaar 2016 begon slecht
voor hem. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Op zijn 93ste verjaardag kwam hij in het zorgcentrum
Vlietwijk terecht. Daar heb ik hem weer ontmoet. Hij dacht dat er in Forescate wel plaats voor hem zou
komen. De mens wikt maar God beschikt. Hij heeft een moeilijk, maar ook, zoals hij zelf vond, een goed
leven gehad. Dat hij ruste in vrede.

Ria Happel
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REIZEN

VAN DE VOV-REISCOMMISSIE:
OOK DIT JAAR ONTVINGEN WIJ, NA HET VERSCHIJNEN VAN DE REISGIDS, DIREKT VEEL REACTIES OP
DIVERSE REIZEN. VOOR EEN AANTAL REIZEN ZIJN ER ECHTER NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR:

DAGREIZEN:
DINSDAG 19 APRIL:
Bezoek aan het Woudagemaal in Lemmer en de distilleerderij van Sonnema Berenburg
in Bolsward. Prijs voor VOV-leden: € 54,-; voor niet leden: € 59,DINSDAG 24 MEI:
Het Gevangenismuseum in Veenhuizen wordt ‘s ochtends bezocht
en ‘s middags gaan wij naar het museumdorp Ellert en Brammert
in Schoonoord.
Prijs voor VOV-leden: € 57,-; voor niet leden: € 62,-

LANGESTRAAT 49
2242 KK WASSENAAR
TEL: 070 - 511 96 35
WEIGELIA 6 (LEIDSENHAGE)
2262 AB LEIDSCHENDAM
TEL: 071 - 327 01 91

WWW.DROOMVISIE.NL

DONDERDAG 16 JUNI:
Wij reizen af naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, waar het
binnenen buitenmuseum wordt bezocht.
Prijs voor VOV-leden: € 55,-; voor niet leden: € 60,DONDERDAG 30 JUNI:
Dagcruise met het ms “Olympia” naar Gouda.
Prijs voor VOV-leden: € 61,50;
niet leden: € 66,50
DONDERDAG 25 AUGUSTUS:
Bezoek aan Deltapark Neeltje Jans, gelegen tussen SchouwenDuiveland en Noord
Beveland. Prijs voor VOV-leden: € 59,50; niet leden: € 64,50

Informatie: Emelie Rijnbeek, tel. 07153188 80
of Conny Langeveld, tel. 071 889 22 59

MEERDAAGSE REIZEN:
8-DAAGSE VLIEGREIS NAAR DE AZOREN,
3 t/m 10 juni.
Prijs voor VOV-leden: € 699,-; niet leden:
€ 724,-; toeslag 1-persoonskamer: € 129,5-DAAGSE VLIEGREIS NAAR DUBLIN, 4 t/m
8 juli. Prijs voor VOV-leden: € 729,-; niet leden:
€ 754,-; toeslag 1-persoonskamer; € 160,5-DAAGSE VLIEGREIS NAAR KOPENHAGEN, 15 t/m 19 september.
Prijs voor VOV-leden: € 649,-; niet leden: € 674,-;
toeslag 1persoonskamer: € 269,5-DAAGSE BUSREIS NAAR DE MOEZEL, DUITSLAND, 10 t/m 14 oktober.
Prijs voor VOV-leden: € 350,-;
niet leden: € 375,-;
toeslag 1persoonskamer € 100,-.

Informatie: Joop van Deursen: tel. 071532 28 39 of Hans Zwaan, tel. 071576 45 57.
Wij hopen u op een van onze reizen te mogen begroeten.
DE REISCOMMISSIE
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VOV COMPUTERCURSUSSEN
Op 8 april wordt de laatste les van de basiscursus gegeven. Dan treedt de zomerpauze in.
Eind september gaat dan de nieuwe cursus 2016-2017
beginnen.
Heeft u suggesties voor onderwerpen van onze workshops, dan horen we ze graag. U kunt daarover contact opnemen met de coördinator, de heer Chris van der
Jagt, tele-foon:071-56218480 (na 10.00 uur).
In het septembernummer van de Nieuwsbrief kunt
u het nieuwe aanbod van cursussen en workshops
aantreffen.

O JA, WE KUNNEN NOG BEST WAT HULP GEBRUIKEN VOOR ONZE CURSUSSEN.
HELP ONS ALS BEGELEIDER! WIE DURFT?

VOORSCHOTEN

Inlichtingen bij Chris van der Jagt. (tel. 071-5618480, na 10.00 uur)

GRAAG
VERWELKOMEN
WIJ U BIJ
TEXACO
VOORSCHOTEN

BRANDSTOF
•
SHOP
•
AUTOWASSEN
•
VERHUUR
AANHANGERS

WIJNGAARDENLAAN 100
NABIJ NS STATION

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

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!
Eind september starten we weer met de workshops.

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.

Eind september starten we weer met de basiscursussen
Windows 7, W 8.1 en W10.

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

DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN
KORTINGSBON VAN

KORTINGSBON VAN

4 EURO

4 EURO

Wasbeurt 2 € 11,95
voor de prijs van

Wasbeurt 2 € 11,95
voor de prijs van

Geldig in APRIL 2016

Geldig in APRIL 2016

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

€ 7,95

€ 7,95

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.
De laatste inloopochtend van het seizoen
is op 21 april! Eind september beginnen we
weer met de inloopochtenden.

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).
111
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HÉ, KLEINE MEID…
Voor de meesten van ons begon de kennismaking met
de fiets: achterop bij vader of moeder. En misschien
was u wel degene die in dat rieten mandje zat, een kolossaal ding wat het voor moeders - want meestal zat ie
op de fiets van de moeder - maar moeilijk maakte om de
fiets neer te zetten of een struikelblok als ie van de fiets
af was gehaald. Maar het mooie van dit zitje was wel
dat je als kind niet tegen een rug hoefde aan te kijken.

I N S TA L L AT I E

Of was u degene die voorop bij vader op de stang zat,
op zo’n zadeltje ? Uiteindelijk kwam je achter op de bagagedrager te zitten met zo’n klein inklapbaar ruggensteuntje en stepjes. Moest je wel oppassen dat je vingertjes niet tussen de veren
van het zadel kwamen - want oh, wat deed dat zeer - of hopen dat pappa niet vergeten was dat
je achterop zat en je met een zwaai van zijn been van de fiets sloeg als hij afstapte.
Misschien had u het geluk dat er een driewielertje was in de familie waar u voor het eerst ontdekte hoe het was om zelf vooruit te kunnen. Of begon uw bandenavontuur met een step? Zo’n houten met harde banden. En later
was er de metalen step met echte luchtbanden. Op sommige van
die steppen zat een soort van bagagedrager. Als je die omklapte
had je een standaard en bleef je step keurig staan.

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

Een fiets… nee die kreeg je vroeger niet zomaar, en zeker geen
nieuwe. Met zeven jaar kreeg ik de fiets van mijn zus. Die werd
daarvoor eerst opgeknapt en opnieuw geverfd. En ik zal nooit vergeten hoe fietsenmaker Pols - op de Veurseweg tegenover de IKI
(nu Hulshof) - met een dun penseeltje een strak gouden streepje trok op de bandenvelg. Want
ja, een gouden streepje hoorde er gewoon op. Maar deze fiets paste nog niet, of liever gezegd,
ik was nog niet groot genoeg. En dus kwamen er houten blokken op de trappers. Dan kon je er in
groeien. Wie heeft ze niet gehad ? En met één sleuteltje kon je je fiets op slot zetten zonder dat
ie gelijk gestolen werd. En natuurlijk moest je ook leren een band te plakken. De jongens toch.
In de zestiger jaren had je wellicht het geluk dat, als
je ver naar school moest fietsen, je een nieuwe fiets
op je verjaardag kreeg, eentje met versnellingen.
Een versnelling die na een tijdje allang niet meer werkte omdat je hem toch altijd
in de derde had staan. Ook als je iemand achterop meenam. Even een spurtje
trekken en daar sprong je achterop en zwieberde je samen verder. En dan was
er de boodschappentas achter op de bagagedrager. Die die verduvelde kaboutertjes altijd kleiner hadden gemaakt als je in de winkel was, want hé, hoe kon
dat nou, de boodschappen pasten er niet in. Je wist toch zeker dat je niet teveel
gekocht had om mee te nemen.
En de auto won ook hier terrein. Of heel eventjes niet. Want het kleinkind kon nog maar nauwelijks lopen en kreeg van ons
een loopfiets. En daarna eentje met alles er op en eraan. Die ze, met een auto voor de deur, toch niet zo heel vaak gebruikten. En wij, wij komen er nu achter dat fietsen zonder doel of noodzaak, toch wel heel lekker is. Wel een elektrische graag
vanwege die nieuwe heup of knieprothese. Met een speciaal aangepast gelzadel.
En je lacht en je zwaait naar een zwaan...
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
Vindt 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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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
BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

THEATERVOORSTELLING ANNE
Het voornemen is om in september of november bij voldoende belangstelling
naar Amsterdam te gaan. Wij van de evenementencommissie willen weten of er
interesse is voor de theatervoorstelling van ANNE.
Heeft u belangstelling geef u dan vrijblijvend op bij:
Til Heijsteeg (071-8874510) of email: til.heysteeg@ziggo.nl
Een prijs of datum is op dit moment nog niet bekend.

HET VERHAAL
ANNE is een theatervoorstelling over het leven van Anne Frank. We zien niet alleen de twee lange jaren die Anne met haar familie en de overige onderduikers in
het Achterhuis doorbracht, maar ook wat daarvoor en daarna gebeurde.
In een levensgroot decor komen Anne’s woorden, die zo treffend de spanning en
tragiek van haar bestaan weergeven, tot leven. Zo ervaren we hoe een eenzaam
meisje tegen alle verdrukking in opgroeit tot jonge vrouw en getalenteerd schrijfster. ANNE is de eerste theatervoorstelling over Anne Frank die is gebaseerd op
alle versies van haar dagboeken, zowel de ongecensureerde als de door Anne
zelf bewerkte versie en is te zien in Theater Amsterdam.

5 MAART NEDERLANDS VROUWENELFTAL
Zaterdagavond 5 maart 2016 met de bus van One-tour met de chauffeuse Danielle naar het kasteel van Sparta te Rotterdam. 20 razend
enthousiaste supporters sprongen uit de bus en togen het stadion binnen. 1e rang plaatsen met goed uitzicht op het veld.
De Oranje leeuwinnen waren aan het inspelen en tikte de bal naar elkaar toe. Nadat de volksliederen gespeeld waren en natuurlijk ook
meegezongen, begon de wedstrijd. Onze oranje leeuwinnen boden weerstand maar konden niet op tegen de technisch betere speelsters
van Noorwegen. Ondanks de 12de man verloor Nederland van 1-4. De ambiance in het stadion was weergaloos. Dat kan ook niet anders
bij een uitverkocht stadion. De ach’s, Oh’s, Boe’s waren niet van de lucht. De wave ontbrak ook niet in het stadion. Nu maar hopen dat bij
de volgende wedstrijd de oranje dames van Zweden winnen en dat het doelsaldo voldoende is om door te kunnen gaan naar de Olympische spelen in Rio. Ik persoonlijk heb er een hard hoofd in. In ieder geval hebben we genoten. Nu op naar volgend jaar juli/augustus
wanneer de wereldkampioenschappen damesvoetbal in Nederland plaats vinden.
Als evenementencommissie zullen we het niet nalaten om ook hiervoor tickets te
pakken te krijgen. Reserveer maar vast in uw agenda.

Til Heijsteeg
van de evenementencommissie

Om kwart over vijf zijn we met een grote bus van 50 personen ,waarin dus 20 personen zaten, afgereist naar (Het Kasteel) Rotterdam om de voetbal wedstrijd mee
te maken van het Nederlandse Vrouwenelftal die moesten spelen tegen een heel
goede tegenstander te weten Noorwegen. Deze dames hadden al een grote naam
in de wereld van vrouwenvoetbal. Dus het zou een zware wedstrijd worden voor
onze dames. Dit is ook uitgekomen want na een goed begin van de Oranjedames
kregen de dames van Noorwegen een overwicht ,wat resulteerde in 4 doelpunten voor Noorwegen en 1 doelpunt voor Nederland ( helaas)
met nog 1 wedstrijd tegen Zweden op 9 Maart voor de boeg zullen onze dames hun beste beentje moeten voorzetten om eventueel nog
naar Brazilie te kunnen gaan. Maar wij hebben ons heel goed vermaakt met alle toeters en bellen was het op de eretribune van Sparta
heel erg gezellig. Dit is voor herhaling vatbaar.

Jan Buist (lid evenementencommissie)

VERSLAG NONSENS
8 maart 2016 (internationale vrouwendag) met 37 enthousiaste theaterliefhebbers naar de musical Nonsens in de Stadsschouwburg te Leiden. Een musical vertolkt door 5 nonnen. Hillarische hemelse zusters
in een goddelijke show. Een eigentijdse show. Naast Moeder overste Regina (Marjolein Touw), een
voormalig circusartieste, hebben we mogen aanschouwen haar rechterhand zuster Futilia (Mariska van
Kolck) die alles onder controle tracht te houden, de wereldwijze zuster Beyoncé (Wieneke Remmers),
zuster Amnesia (Brigitte Heitzer) die haar geheugen kwijt is omdat er een kruisbeeld op haar hoofd is
gevallen en tenslotte de novice zuster Pavlova (Renée van Wegberg). Een musical met swingende
songs, dansnummers, een poppen-act en een quiz, kortom... Nonsens. Hilarisch omdat de eigentijdse
teksten schaterlachend en grinnekend door iedereen werd aangehoord. Kortom er werd weer veel
gelachen en genoten. Een avond om op terug te kijken en er over te vertellen aan anderen. Enkele
evenementencommissieleden en bestuursleden hebben mee mogen genieten van deze fantastische
musical show.

Til Heijsteeg lid evenementencommissie
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OPVLIEGERS

Zaterdag 9 April 2016 in de Leidse Schouwburg
Voor Opvliegers zijn er geen kaarten meer voorradig. Indien u zich na begin
maart heeft opgegeven komt u op de reservelijst te staan.U kunt met Mevrouw Heysteeg in contact treden over eventuele plaatsen die dan mogelijk
vrijkomen. Tel.: 071 887 4510

THE BODYGUARD de musical
14 juli 2016

Beatrixtheater Utrecht
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 6 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.
Uw betaling dient twee maanden voordat het evenement plaatsvindt binnen te zijn. Mocht uw reservering in juni of
begin juli plaatsvinden dan dient u per omgaande te betalen. Leest u a.u.b. ook het stukje tekst (onderaan deze pagina) over de financiële consequenties.
De evenementencommissie heeft deze tickets met korting kunnen bedingen, zodat u als het ware de bus gratis heeft.
De bus zal op 14 juli 2016 vertrekken om 18.15 uur van het Burg. v.d. Haarplein (Brandweerkazerne) waar we vervoerd zullen worden naar Utrecht (Beatrixtheater).

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.

Beste nieuwsbrieflezers,
Wellicht ten overvloede moeten wij u erop wijzen dat aan het boeken van een evenement financiële
consequenties verbonden zijn. Geeft u zich op voor een evenement dan legt u zich ook financieel
vast voor dat evenement.
Twee maanden voordat het evenement plaatsvindt dient uw betaling binnen zijn. De vereniging kan niet opdraaien voor deze financiële verplichtingen bij een afzegging. U dient dan zelf te zorgen voor vervanging.
Mochten zich leden hebben aangemeld voor de reservelijst dan kunt u dat met deze mensen financieel
regelen. Mocht dat niet lukken dan zijn de financiële consequenties voor u.
Wij zijn bereid u te helpen bij het zoeken naar vervanging.
De evenementencommissie
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UITVINDING
We leven in een tijd dat de uitvindingen bijna niet meer bij te houden zijn. Wel elke dag komen
er weer nieuwe ontdekkingen op velerlei gebied.
Maar waar ik het over hebben wil is de uitvinding van de rollator. Een zegen voor al diegene die
door mindere mobiliteit moeilijk kunnen lopen. Dat kan door gestoord evenwicht, polio en MSpatiënten of de benen zijn door ouderdom gebrekkig geworden. Een vanzelfsprekend hulpmiddel vroeger was de wandelstok die later werd vervangen door het looprek.

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

voorschoten

Uit eigen ervaringen kan ik zeggen zonder deze uitvindingen zou ik absoluut een geïsoleerd bestaan hebben.
Met mate en met de steun van mijn rollator kan ik wandelen en ook voor boodschappen doen onmisbaar.
Het is belangrijk er goed mee om te gaan dus op de rem
zetten als je gaat zitten of weg zet en tussen de wielen
te lopen. Ga je erachter lopen dan loop je krom en dat is
niet bevorderlijk voor de rug.

GRAFISCH ONTWeRP

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.

Nog even dit: Déambulateur is de Franse benaming, in
het Engels Walking Frame en in Spanje heet het Andado. Duitsers zeggen net als wij Rollator.

Bezorgen in Leiden en Voorschoten
is mogelijk tegen vergoeding.
Open: dinsdag t/m zaterdag van
9.00 tot 17.00 uur.

In 1970 heeft ze geïnspireerd door de Shark een Scandinavische loopslee de glijstaven vervangen door wielen en handremmen inplaats van de voetrem. Het zou nog
even duren alvorens het een niet meer weg te denken algemeen hulpmiddel werd.
In het begin waren er 3 en 4-wielige uitvoeringen waarvan de laatste de echte winnaar is. Vooral de luxe uitvoering met een draagmandje, een zitje en een dienblad.
Vanaf 2013 is de
rollator niet meer
in het basispakket, maar als een nieuwe een te prijzige
uitgave is, dan even kijken bij een Kringloopwinkel. Ik
was verbaasd hoeveel aanbod er daar is voor weinig
geld. Ook in de landen om ons heen zien we regelmatig
de rollator in het straatbeeld.

06 14 47 66 77

Wilt u uw persoonlijke wenskaarten, uitnodigingen voor uw feest of jubileum laten maken?
Wij doen dat voor u, professioneel en betaalbaar!

Aina Witfalk verpleegster van beroep totdat ze polio kreeg op 21-jarige leeftijd en ze haar werkterrein moest verleggen. De gehandicaptenzorg, orthopedische klinieken gaven haar veel inzicht dat er iets gedaan moest
worden voor die mensen die veel problemen hadden met het lopen. In1965 kwam toen de Manuped, een trainingapparaat
dat nog wel wordt gebruikt bij fysieke handicaps.

Helen Meijer
Ambachtspad 22 • Voorschoten

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
15 APRIL

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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REACTIES OP DE FOTO UIT DE VORIGE EDITIE:
Dit is op de Leidseweg tegenover het Vernèdepark. In het
huis uiterst rechts op de foto (nr. 81) tegen het bos aan ben
ik in 1935 geboren. Dwars naast ons woonde de fam. van
Stein en Roessen. In het gele huis met rieten dak woonde
de fam. Snippe, later de fam. Belt. Daar is later de Bachlaan
ontstaan. Deze huizen zijn in 1960/1961 afgebroken.
Piet van der Werf
Op deze foto zie je in aanbouw de bungolowshoek Leidseweg/Bachlaan. In het huis tegen het bos woonde de fam.
v.d.Werf. Meneer werkte bij de gemeente. In de witte huizen de fam. Stein en Roesen en daar stond ook een geel
huis dat je niet ziet.
Jeanne van Bohemen
Deze foto is genomen op de Leidseweg op de plaats waar
nu de Bachlaan begint. De huisjes op de achtergrond zijn
in de zestiger jaren gesloopt. Op die plek staat nu een bedrijfsgebouw. De Rabobank heeft er ook nog even ingezeten.
Leo. J.M. Oudshoorn

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

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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Pas toen ik goed keek, na een tip van een oplettende
kennis,herkende ik het huis, waarin mijn man en ik met
onze drie kinderen gingen wonen in de zomer van 1979.
Mijn man, dokter Vrijenhoek en zijn collega dokter Schotanus lieten naast dit huis een huisartsenpraktijk bouwen.
Nog maar kort geleden verhuisde de praktijk (nu van dokter
Prescott en dokter Nijst) naar de overkant van de Bachlaan,
met de ingang aan de Leidseweg. Het adres van het huis
op de foto is Bachlaan 1.
Op de foto staat ook een klein wit huis tussen bomen gelegen. Dat huisje zette mij op het verkeerde been, omdat ik me
herinner dat er een groot gebouw tegenover ons huis stond
waar de “Raiffeisenbank” in was gevestigd. De foto is gemaakt vanaf de Leidseweg vlakbij de plaats waar nog steeds
de friteskraam staat. Wij hebben een rij coniferen geplant,
om wat meer privacy te hebben.
Joske Vrijenhoek van Nieuwenhuyzen

groene omheining.
Het mooie landhuis wat schuin op de achtergrond staat,
heb ik nog een herinnering aan. In 1943 was ik als 15 jarige
werkzaam in een bakkerij. Bij de mensen, die daar woonden, bezorgde ik dagelijks het brood. Ook in de omgeving
hadden we een klantenkring.
Het aan huis bezorgen was een gewone zaak, men wist
niet beter. De gevel van het huis was geel gekleurd. Jammer dat zo’n landelijk gebouw moest verdwijnen voor twee
moderne gebouwen.
		
Daan Heijmans
Nav de foto in de Nieuwsbrief van maart 2016 kan ik het
volgende vertellen.
Dit is een foto van het huis hoek Bachlaan en de Leidseweg, genomen in vijftiger jaren want je kunt de tramrails
nog zien liggen. Tegenover dit huis werd later de Boerenleenbank gebouwd waarvoor de nu nog zichtbare witte
hoeve, afgebroken werd.
De fotograaf staat met de rug naar groenteboer te Mey.
Nog altijd als ik er langs rijd, denk ik met dankbaarheid aan
deze groenteman. Natuurlijk was er geen paardenmarkt
haalbaar na de oorlog. Maar groenteboer te Mey stalde
zijn paard op de paardenmarkt. Nog zie ik zijn paard daar
staan. En een jaar, ik dacht in 1956 had hij er een veulen
bij. En zo gingen de rechten niet verloren, hebben we nu
een grootse paardenmarkt op 28 juli. Dankzij groenteboer
te Mey. Werd aan het huis later een praktijkruimte gebouwd
voor huisarts Vrijenhoek, links, hoek Leidseweg en de Elstlaan was er ook een huisartsenpraktijk. Daar zat, meen ik,
dokter James. Rond 1955 mochten een aantal kinderen uit
mijn klas ‘s winters bij dokter James onder de hoogtezon.
Mochten ja, want stiekem was ik daar best een beetje jaloers op.
Een trouwe lezer

Locatie van de foto in de nieuwsbrief van maart doet mij denken
aan het kruispunt LeidsewegBachlaan. Omdat de bovenlijn
en de rails nog zichtbaar zijn is
het een foto die voor 1962 dateert. Het traject van de blauwe
tram werd in 1962 opgeheven
en was tevens het einde van
zijn langdurig bestaan.
De witte bungalow is, zover mijn
herinnering het toelaat, in het
laatst van de vijftiger jaren gebouwd. Het is nu geheel aan het
oog onttrokken door een hoge
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VOOR WIE MAG IK ZIJN OF HAAR LEVENSVERHAAL HELPEN SCHRIJVEN?
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.
Monique Morsink
071 -561 78 16

INGEZONDEN
DIT JAAR GEWOON WEER EEN
SCOOTMOBIELTOCHT!
Dit voorjaar wordt er weer een tocht gehouden voor
inwoners die gebruik maken van een scootmobiel.
Initiatiefnemer Henk Karremans hoopt ook dit jaar
met enthousiaste deelnemers een mooie route door
Voorschoten te gaan rijden. Het doel is samen te ontdekken wat Voorschoten te bieden heeft, ook als je
gebonden bent aan een scootmobiel. Uiteraard is het
daarbij ook interessant om elkaar te ontmoeten.

SPIEGELTJE, SPIEGELTJE

Maar telkens ging hij er weer heen,
‘mijn vader’, zei hij dan heel tevreên.
Dat wekte argwaan bij zijn vrouw,
die het hare er van weten wou.
En toen hij eens de deur uit was,
zocht zij – en vond het spiegelglas.

Eens toen hij aan het spitten was,
vond hij een stukje spiegelglas…
’t zat onder ’t vuil en onder ’t zand…
hij nam ’t in zijn vereelde hand en
veegde ’t aan zijn broekspijp af.
Hij keek er in en stond toen paf !

‘Maar wat is dat voor zotternij,
wat moet hij daarmee ?’ zeide zij,
‘daar moet iets niet in orde zijn’,
want zij vertrouwde haar goede Hein.

‘Mijn vader’, zei hij, ‘sapperloot,
En die is al zoveel jaren dood !...
Maar hij is het, want die goede man,
Hij kijkt mij an.’
Hoofdschuddend stak hij ’t in zijn zak,
‘Ik bekijk het thuis op mijn gemak.’
Maar hij begon te overleggen
wat zijn vrouw er van zou zeggen.
Ze was zo bazig, zijn Annelien,
ze zou hem uitlachen misschien en
omdat hij daar zo bang voor was,
verborg hij ’t onder zijn matras.

Ze draaide ’t om, maar raakte van streek,
toen zij in de spiegel keek…
‘Daar heb je ’t al, ik dacht het wel,
er is een ander in ’t spel…
Mijn man, die heeft geen hart in ’t lijf,
Hoe komt hij aan zo’n lelijk wijf!

Een blije en
dankbare dochter
Tineke OssentjukHindriks

KOOPT U OOK BIJ ONZE ADVERTEERDERS?

Bekijk de aantrekkelijke kortingen voor VOV-leden in de Kortingsparade op blz. 30
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ZO. 3 EN MA. 4 APRIL (20.00 uur):

ROOM

Lenny Abrahamson (IE/CA 2015)
Engels gespr., Nederlands ondert., 118 min., genre: drama.
Kijkwijzer: 12. Golden Globe-winnaar, vier Oscar-nominaties.
Naar het gelijknamige boek (‘Kamer’) van Emma Donoghue.
Het uiterst spannende en aangrijpende Room is een unieke
en tedere film over de grenzeloze liefde tussen een moeder en
haar kind onder de meest hartverscheurende omstandigheden. Room is zowel een boeiend verhaal over gevangenschap
en vrijheid als een schets van de fantasieën van een kind en
een indringend portret van familiebanden en vastberadenheid.

Mijn moeder, Iet Hindriks-Visser, was een lang leven beschoren (107). Geboren op
14 februari 1903 was zij eigenlijk zelf een Valentijnscadeautje zoals zij altijd klaarstond met een positief woord, spreekwoord of kwinkslag. Met 105 jaar (ja, honderdenvijf!) beklom zij nog het podium om het volgende gedicht voor te dragen:

Heel, heel lang geleden,
leefde een boertje rustig en tevreden,
hij was niet meer zo jong van jaren,
dat zag je aan zijn haren.
Aan weelde was hij niet gewend,
een spiegel had hij nooit gekend.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VR. 8 APRIL (20.00 uur):

‘LA TRAVIATA’
In 2012 organiseerde de heer Karremans al eerder een
tocht. En met succes. Even lukte het hem door persoonlijke omstandigheden niet om de tocht opnieuw
te organiseren, maar dit jaar komt er weer een! Op
dinsdag 31 mei vindt de tweede scootmobieltocht van
Voorschoten plaats. “ Het is de kunst niet bij de pakken
neer te gaan zitten,” vertelt Henk Karremans. “Ik ben
blij dat het me dit jaar weer lukt. Ik krijg hulp van mijn
cliëntondersteuner van Mee en een consulent Wmo
van de gemeente, zij helpen me met praktische zaken.
Met de heer J. Sloof heb ik samen een route gemaakt.
Hij is verbonden aan het historisch museum en zal
ons tijdens de tocht ook meenemen in het verleden
van ons dorp. Ook zijn er ondernemers die de tocht
een warm hart toedragen. Door de hulp van onder andere Buurthuis ‘de Boschbloem’, Topaz, Van der Valk
Versmarkt en Welzorg worden alle deelnemers goed
verzorgd met een lunch of een hapje en een drankje.
Uiteraard kunnen we niet zonder vrijwilligers die helpen op deze dag. We zoeken nog verkeersregelaars
en EHBO-ers.”
Deelnemers die mee willen rijden, kunnen zich
voor 10 mei aanmelden bij de heer Karremans.
Dat kan door een mail te sturen naar:
rollingdaddy@live.nl
Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Ook
vrijwilligers die willen helpen of ondernemers die
de tocht willen steunen, kunnen zich aanmelden
bij de heer Karremans.

Royal Opera (GB 2016) Italiaans gezongen, Nederlands ondert., 200 min., genre: concert, opera. Bioscoopregistratie (4
februari 2016) van de opera ‘La Traviata’ van Giuseppe Verdi
door de Royal Opera in Londen onder leiding van Richard
Eyre met de Russische sopraan Venera Gimadieva als Violetta en de Albanese tenor Saimir Pirgu. Met het Orchestra of
the Royal Opera House onder leiding van dirigent Yves Abel.
Afwijkende entreeprijs: € 15,-.
Verdi’s populairste opera -over de liefde van een dame van
lichte zeden voor de jonge dichter Giuseppe- is nu te zien en
te horen in de enscenering van Richard Eyre, met zang van
de Russische sopraan Venera Gimadieva en de gevierde Albanese tenor Saimir Pirgu. Muzikale leiding ligt in handen van
de gerenommeerde Franse dirigent Yves Abel.

ZO. 10 EN MA. 11 APRIL (20.00 uur):

HAIL, CAESAR!

Ethan Coen & Joel Coen (VS 2016)
Engels gespr., Nederlands ondert., 106 min., genre: comedy,
drama, Kijkwijzer: 6. Nieuwe ‘film over film’ van Joel en Ethan
Coen met all-star cast: Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Scarlett Johansson, Tilda Swinton en Channing Tatum.
Excentrieke satire over het Hollywood van de jaren 50, waarin
een ‘studio fixer’ zich in allerlei bochten moet wringen om de
problemen van de studio op te lossen. George Clooney speelt
de ontvoerde acteur uit een megaproductie genaamd Hail,
Caesar!.

RESERVEREN: 06-10331176
Filmtheater Voorschoten
Cultureel Centrum, Prinses Marijkelaan 4
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CONTACTEN VAN HUIS UIT
Als je wat minder mobiel wordt en/of je partner verliest is het
ook een stuk moeilijker om buitenshuis contacten te onderhouden. Afgezien van het feit dat het niet gemakkelijk is om
altijd maar zelf het initiatief te moeten nemen is de vraag
“hoe doe ik dat” een remmende factor. Dit kan leiden tot eenzaamheidsgevoelens en daar word je niet vrolijk van.
Als je je leven zo goed mogelijk wil managen moet je dan
ook bijtijds maatregelen nemen om die situatie voor te zijn.
Het is immers het meest logisch dat als je nu met zijn 2-en
bent, er een tijd komt waarin een van de twee er niet meer is
en de ander dan zowel met het verlies moet omgaan en een
modus moet vinden om het leven leuk te blijven vinden. Aan
een oude zeur heeft immers niemand iets.
Welke maatregelen kan je nemen? Niet zo moeilijk: we leven
in de tijd van internet. We kunnen van huis uit met iedereen
die ook een computer/internetaansluiting heeft, altijd communiceren op de tijd die jou uitkomt.
Tja, ik noem gelijk wel een cruciale voorwaarde: je moet een
computer hebben en je moet er mee kunnen omgaan; typen
enzo. Er zijn jammer genoeg nog veel senioren die hier van
schrikken en zeggen: “dat kan ik niet, daar begin ik niet –
meer - aan”. Daarmee zet je jezelf wel in een -toekomstige
- isoleercel.
Mijn moeder zou deze maand 104 geworden zijn. Toen zij
ergens in de 80 was heeft zij van haar kinderen een computer gekregen om het kaartspel Patience te kunnen spelen en
berichten van haar kinderen - maar vooral ook kleinkinderen
- te kunnen krijgen. Een paar kleinzoons die bij haar in de
buurt woonden waren voor haar instructeurs en helpdesk.
Mijn moeder had nog nooit een typemachine of toetsenbord
aangeraakt. Toch was zij met haar stramme vingers al gauw
voldoende vaardig met toetsenbord en computer. Zelfs haar
eenvoudige bankzaken heeft zij nog lang zelf gedaan. En ik
denk: als zij dat 20 jaar geleden al kon dan kan iedereen die
nog helder van geest is dat nu zeker ook nog [leren].
Als je zo’n toegang naar de buitenwereld hebt kan dat tot
allerlei initiatieven leiden: Je kan regelmatig via dit medium
met je kleinkinderen - waar ook ter wereld - communiceren

waardoor je een band met die kinderen opbouwt. Ieder die
kleinkinderen heeft zal ervaren dat zij altijd met smartphone
of tablet bezig zijn en in een wereld leven waarop wij – 2
generaties verder – weinig of geen zicht hebben. Maar door
fotootjes te sturen; iets over je eigen jeugd te vertellen en
daarbij om feedback te vragen, door quizjes voor ze te maken en hun nieuwsgierigheid te prikkelen kan je zo van een
afstand een geweldig educatieve rol in het leven van je familie hebben.
Hoe triviaal ook, ik houd van weetjes: algemeen, geschiedenis, aardrijkskunde etc. Ik stuur mijn - nog jonge - kleinkinderen dan ook vragen als:
Wie zijn/waren de Beatles en hoe heten ze? Ken je een paar
liedjes van ze? Wat zijn de namen van de wijzen uit het oosten/ de 3 koningen? Uit welke landen bestaat het Iberisch
Schiereiland [weet je wat “schier” betekent?] en wat zijn daar
de hoofdsteden van? Noem 3 landen in Azië waarvan de
naam met een I begint. Hoeveel leden heeft de 2e kamer?
En de 1e? Wat is het Pinksterfeest, hoeveel dagen na Pasen
is dat? enfin, zo kan je al naar gelang je interesse of ervaringsgebied eindeloos doorgaan. Kinderen vinden dit over
het algemeen leuk. Ze hebben niet meer zoveel parate kennis als wij vroeger maar ze weten alles op internet - Google,
Wikipedia - te vinden.
Houdt u van spelletjes? Je kan jezelf leren bridgen met behulp van de computer; je kan met eindeloos veel mensen
scrabbelen. [Wordfeud heet het dan]. Mijn levenspartner
heeft vrijwel dagelijks contact met 7 medespelers. Al deze
activiteiten houden je geest scherp en geven contact, plezier
en een uitdaging.
Stap over je koudwatervrees voor het computergebeuren
heen en besluit nu om zo’n ding met aansluiting aan te
schaffen en een cursus te gaan volgen. Nog leuker: Huur
een geduldig kleinkind of student in die u stap voor stap begeleiden wil en u zult zien: Er gaat letterlijk een nieuwe wereld voor u open!
Geniet ervan!

Dico van Barneveld
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DE REISGIDS
Januari is voor ons VOV-ers een rustige maand. We hebben van alles gehad:
reizen, uitjes, evenementen. Nu een beetje rust, met de gewone dingen: kletsen, daar kunnen we niet buiten! bridgen, klaverjassen...
En eindelijk eind januari wordt onze geduld beloond en we krijgen niet een,
maar twee magazines: het februari nummer en de lang verwachte Reisgids.
Oh! Wat zien ze mooi uit! De Reisgids is “ een juweel voor het oog.” Eerst , een
kijkje nemen op de Nieuwsbrief en helaas VOV-ers heb ik een slecht nieuws
voor ons. Na tien jaar gaat Ria Blans afscheid nemen van de Reiscommissie.
Lieve Ria, na 10 jaar, gaan we de “RZR“ periode tegemoet! De bus reizen zijn
heel erg leuk geweest en onze reis naar Malta met de excursie naar Gozo zal
ik nooit vergeten. Je was onze Moeder Overste.
En nu kijken wat voor moois de Reiscommissie voor ons in petto heeft. Ik laat
de dagreizen voor wat ze zijn, het zijn allemaal leuke excursies. Van de lange
reizen echter kan je langer dromen.
Nice is de eerste, ik heb zo lang op een Frankrijk reis gewacht en nu daar is hij.
Nice... Prachtige, schitterend stad, met zijn Boulevard des Anglais en zijn deftige hotels waar de Europese aristocratie verbleef in het begin van de 20ste
eeuw. De oude binnenstad is zeer pittoresk en we zijn vroeger met de trein,
een toepasselijk ouderwetse met pluche zittingen, naar de bergen gereden,
tot Italië toe. We hadden graag deze reis willen doen, maar helaas vliegvelden en koffers sjouwen... Daarna hebben we
Lissabon, nooit geweest, hadden we ook graag willen zien. En de Azoren? Tot mijn grote schande weet ik niet eens waar
de Azoren liggen! Er zijn ook zoveel eilandgroepen, je kan niet meer alles onthouden. De foto’s zijn zeker indrukwekkend.
Dublin, daar had ik graag naar toe gewild. Als jong meisje ben ik er bijna au pair geweest bij een gezin met negen kinderen!
In plaats daarvan koos ik voor een Nederlandse echtgenoot. Maar de stad van James Joyce is zeker een bezoek waard.
Tien jaar geleden waren mijn man en ik zeker van de partij geweest. Met bloedend! hart zeg ik vaarwel aan deze mooie
steden, en concentreer ik me op de volgende reis, namelijk de Riviercruise. Het is een reis die we zeker zullen doen, mijn
man, zoon en ik. Inmiddels is die al geboekt! Het zal onze vierde of vijfde riviercruise zijn. “Vind je het niet vervelend?” Vragen ze me. Vervelend? Ik vind het heerlijk. Nu geen Moezel en Rijn, maar Texel en de Hanzesteden. We zullen op mooi
weer hopen, maar zelfs met regen is een cruise leuk. We gaan met de Prinses Juliana, het salon heeft panoramische ramen
en het uitzicht is altijd interessant. En het valt altijd wat te beleven. Als we geluk hebben zijn er geen vreemden aan boord,
maar alleen VOV-ers. We kennen elkaar, maken grapjes, praatjes en de bingo en quiz avonden zijn een groot succès. We
verheugen ons zeer om de Hanzesteden te bezoeken en wie weet op de boot nieuwe VOV-ers te ontmoeten.
In september is een reis naar Kopenhagen gepland, de zeemeermin van Andersen had ik graag willen zien...maar ja... Je
moet accepteren dat je niet meer alles kan en blij zijn met wat je nog kunt. Er zijn ook twee bus reizen, de laatste in oktober,
de hekkensluiter van het seizoen.
De reiscommissie heeft zich overtroffen, wat een werk om alles te organiseren en te regelen: chapeau! En dat ze dat lang
voor ons blijven doen. En dat wij VOV-ers in goede gezondheid het mee mogen maken.
Gisella van Duijnen

N.B.: Neem, na aanschaf van
een computer, de computerrubriek eens goed door; daar
zit zeker ook een cursus voor
u bij om te leren omgaan met
zo’n apparaat.
Redactie VOV
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Couscous met
zalm en groene
asperges

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

(voor 4 personen)

ingredienten
1 eetlepel boter of olie
2 teentjes knoflook
400 g groene asperges
400 g zalmfilet in blokjes
200 g volkoren couscous (ongekookt)

2 rode uien
Het sap van een limoen
Bosje dille
peper en zout

Bereiding

Hak de dille fijn, meng dit in een kommetje met het limoensap en zet het apart.
Was de asperges en snijd ze in stukken van 2-3 cm.
Snipper de teentjes knoflook fijn.
Snijd de ui in dunne halve maantjes.
Breng een pan water aan de kook en kook de couscous 4 minuten.
Verhit ondertussen wat olie in een koekenpan, en bak de asperges samen met de
knoflook en wat peper en zout 1-2 minuten op hoog voor.
Voeg de zalmblokjes toe en laat deze meebakken tot ze wat lichtbruin kleuren,
voeg dan de rode ui toe.
Breng op smaak met peper en zout.
Giet de couscous af en meng door de asperges en zalm.
Laat het geheel nog 1 minuutje bakken en serveer het dan met de limoen-dille
dressing.

PUZZEL
Blad
Blij
Bloemen
Bloembollen
Buiten
Fietsen
Geel
Genieten
Geur
Gras
Groeien
Groen
Hooikoorts
IJs
Insecten
Iris
Kleur
Krokussen
Lach
Lammetjes
Lente
Lucht
Mode
Mug
Natuur
Nestjes
Paars
Paashaas
Pasen
Planten
Pret

Roos
Rups
Seizoen
Snoeien
Spelen
Terrasje
Tuin
Tuincentrum
Tuinset
Tulpen
Uitstapje
Vakantie
Verliefdheid
Viooltjes
Vlinders
Vogels
Voorjaar
Voorjaarsbloesem
Voorjaarsdieren
Voorjaarsfruit
Voorjaarskleuren
Voorjaarsschoonmaak
Vreugde
Vrolijkheid
Wandelen
Water
Wieden
Wolk
Zonneschijn
Zonnestraal
Zweet
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DeltaDents

ACTIVITEITENAGENDA
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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 het
VSC.
Contactpersoon maandagbridge:
Marjo Janse, tel: 071 5895417
Contactpersoon donderdag
recreatief bridge: Heti en Rob
Rietveld, tel: 071 5619639

KLAVERJASSEN

Iedere dinsdagmiddag van
13.00-16.30 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 13.30-16.30 uur in het
VSC
Contactpers. tekenen:
Diana van Bohemen
Tel: 06 17489592
Contactpers. handwerk:
Tineke de Wit
Tel: 071 5613162

KERAMIEK/
HANDWERKEN

Iedere dinsdagmorgen
van 09.30-12.30 uur in het
VSC
Contactpersoon:
Bep Roodakker
Tel: 071 5615553

TEKENEN/
SCHILDEREN

PATCHWORK

Iedere dinsdagmiddag
van 13.30-16.30 uur in het
VSC.
Contactpersoon:
Bep Roodakker
Tel: 071 5615553

Vanaf 17 februari eens per
14 dagen op woensdagmorgen van 10.00-12.00
uur in het 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

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 35 - 071 561 35 84

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

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

CONSEPTO
HEKWERKADVIES

VILANO HAARSALON
Voorstraat 48 - 071 561 25 97

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

20% korting gangbare tarieven
(dus niet op 65+ tarieven)
10% korting op nieuwe en

GRILL-RESTAURANT DE MAZZEL
Voorstraat 16A - 071 561 95 12
Dinsdag tm zondag
open v.a. 17.00 uur

korting

5% korting

Veurseweg 106
071 561 95 07 of 06 534 134 08

Rijbewijs verlengen?
20% korting op al onze lessen

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

5%

KADOSHOP PEPIJN

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

GOLFBAAN HET WEDDE

gebruikte computer hardware
op vertoon van ledenpas!

Papelaan 85N

Dobbeweg 2 - 071 560 02 00

APK KEURING € 25,-

15% korting op bedden

Excl. afmeldkosten en roetmeting

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

TAXI AVANCE

Voorschoten

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

Langstraat 49 Wassenaar
Telefoon (070)5119635

voor de mooiste nagels
Koperwieklaan 83 - 06 53 84 942

10% korting op
alle behandelingen
Vakantieartikelenverhuur
Dobbeweg 2R
071 30 30 969
15% korting voor VOV leden
(geldt alleen voor Thule producten)

Verhuur en verkoop van o.a.:
Skiboxen • Sneeuwkettingen
Bagagekarren • Dakdragers
Skiservice
Stalling en onderhoud van:
Caravans • Sloepen • Motorfietsen • etc

G. BESUYEN Rijwielspecialist

GRIEKS RESTAURANT AKROPOLIS

Voorstraat 13 (071) 561 27 02

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

Dobbeweg 3
071 561 50 02

10% korting op alle reparaties

TEXACO
VOORSCHOTEN
Wijngaardenlaan 100, Voorschoten

Korting navragen
in de winkel

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

NAGELSTUDIO Marian Handgraaf

RAYTHO

7,5% korting

Reiscommissie
reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Stationsplein 1 - 071 523 5400

10% korting

zie advertentie
in dit blad

10% korting alle
daluren abonnementen

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

5% korting op het
notarieel honorarium

AUTOBEDRIJF HAMERS

Treubplein 2
071 561 79 79

Advertenties
advertenties@vovvoorschoten.nl

M. PEREZ NOTARIS

Voorstraat 55a
071 71 07 402
www.compleetit.nl

WONINGTEXTIELHUIS
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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. 071 561 79 50

Mensinge 28
1083 HC Amsterdam
Tel. 020 44 20 798

