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Vroeg Op

’s Morgens, als de zon opgaat
en nog veel mensen slapen
Als ik in de stilte sta
waarin ik me wil vergapen,
loop of fiets ik door het land
waar weinigen van weten
Het mooiste deel van elke dag
is menigeen vergeten
Als ik door de morgen fiets
zachtjes, om niemand te storen
denk ik, wat een goudfazant
dat ik, gezond, daarbij mag horen.
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Op 15 mei jl. bereikte ons het droevige bericht dat onze erevoorzitter Harrie de
Jong overleden is. Helaas was onze nieuwsbrief toen al naar de drukker en konden wij hier niet direct reactie op geven. Jarenlang heeft Harrie zich met tomeloze
energie ingezet voor de plaatselijke ANBO-afdeling en voor onze VOV. Hij heeft,
samen met wijlen Joop Peeters, onze vereniging groot gemaakt. Uiteraard zijn wij
hem daar heel erkentelijk voor en daarom is hij bij zijn afscheid als voorzitter benoemd tot erevoorzitter van de VOV. Hoewel zijn gezondheid de laatste tijd hard
achteruitging leefde hij tot het laatst mee met onze vereniging. In april feliciteerde
hij ons bestuur nog met de ingebruikname van ons VOV Senioren Centrum.
Wij hebben bij zijn begrafenis Tiny en zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte
toegewenst! In dit nummer vindt u de toespraak die Piet Moleveld namens ons
bestuur op de begrafenis uitgesproken heeft.

Z.

Deze Nieuwsbrief

Ouder
Dom

iemand

Ik begrijp het niet,
het zal wel
aan mij liggen,
maar als verstand
nou komt met de jaren
en we zeggen:
hoe ouder hoe wijzer...

Alles lijkt zo verwarrend
ik ben blij dat jij me omarmt
Wie ben ik?
Wie ben jij?
Ik zou het niet weten
Ik ben immers mijn leven vergeten
Omarm mij en wees niet koel
Want wat ik nog wel weet
is wat ik voel...

Dan is er toch iets krom,

M

want we noemen steevast
al die wijsheid

De maanden die deze Nieuwsbrief omvat zijn de vakantiemaanden
in deze regio. Het zal weer rustig worden in ons dorp, wanneer de
scholen dicht zijn en velen op vakantie gaan. Ook ons verenigingsleven zal op een laag pitje komen te staan. Kijkt u dus goed naar de
data van de Soosmiddagen en andere activiteiten.
Wel wordt er grote drukte verwacht bij onze jaarlijkse Paardenmarkt
op 28 juli a.s. En natuurlijk bent u ook dit jaar weer uitgenodigd bij
de start op 24 juli. Om 15.00 uur wordt namelijk in het bijzijn van
veel senioren de Paardenmarkt geopend. En alle aanwezige ouderen worden dan door een van de kermisexploitanten getrakteerd
op een drankje en oliebollen. Zo’n buitenkansje laat u toch zeker
niet aan u voorbijgaan!? Iedereen is welkom! Schrijf dit direct op uw
keukenkalender!

In deze brief vindt u weer informatie over reizen en evenementen. Ook leest u waar onze commissie Belangenbehartiging zich mee bezig houdt. Verder gaat het over fotograferen en het bewaren van ons voedsel in vroegere jaren toen
er nog geen koel- of ijskasten waren. Heel leuk zijn de reacties op de oude foto in onze vorige uitgave! Kortom: er valt
weer heel wat leuks en interessants te lezen uit en over onze vereniging!

Verzoeken

ouder’dom’.

Ook zijn er een aantal verzoeken om reacties. Reageert u alstublieft. Dit keer betreft het een
aantal vragen van de Evenementencommissie en een oproep van Theo Bakker, die nog steeds
bezorgers nodig heeft. Verder kunt u natuurlijk reageren naar de Reiscommissie die altijd openstaat voor reis-ideeën voor volgend jaar en ook is het leuk wanneer u reageert op de rubriek
‘Herinnert u zich deze nog?’
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Volgende Nieuwsbrief

Onze volgende Nieuwsbrief, de septemberbrief zal weer één maand beslaan. Alle verenigingsactiviteiten zullen dan immers weer van start gaan! Deze brief zal vanaf 26 augustus a.s. bezorgd gaan worden. De inzendingen dienen uiterlijk 10 augustus bij ons te zijn.
Wij wensen u veel leesplezier en rekenen natuurlijk weer op veel reacties op de verhalen en
verzoeken in deze Nieuwsbrief.

AAT STAHLIE
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VAN HET BESTUUR
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VAN HET BESTUUR
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Half mei bereikte ons het droeve bericht van overlijden van onze ere-voorzitter: Harrie de Jong. Harrie heeft
een prominente rol gespeeld bij de oprichting van de VOV en was jarenlang een stuwende kracht en enthousiaste voorzitter. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Hiernaast staat de speech afgedrukt, die Piet Moleveld,
mede namens het bestuur van de VOV, heeft gehouden op de begrafenis van Harrie.
Op 29 april j.l. werd de Algemene Ledenvergadering van de VOV gehouden, voor het eerst in het VOV Senioren
Centrum. Wij mochten ons verheugen in een grote opkomst.
Het belangrijkste punt op de agenda was de contributieverhoging per 1 januari 2017. Sinds de oprichting van de actieve VOV, 8 jaar geleden, is de contributie nooit verhoogd. Zonder een contributieverhoging zou de toename van de
kosten voor de huur van het nieuwe VOV Senioren Centrum een te grote wissel trekken op onze reserves, hetgeen op
den duur zou leiden tot volledig interen op deze reserves. Overigens zouden we ons resp. per 1 september 2016 en 1
januari 2017 ook gesteld zien voor forse verhogingen van de kosten van de oude lokaties.
Het voorstel om de contributie per 1 januari 2017 te verhogen naar € 25,- voor alleenstaanden en € 37,50 voor 2 personen op 1 adres is met algemene stemmen aangenomen.
Half april kon de wens, die het bestuur had t.a.v. het plaatsen van biljarts in ons VOV Senioren Centrum, gerealiseerd
worden: er zijn twee verrijdbare biljarts geplaatst in de kleine zaal. Hiervan wordt inmiddels optimaal gebruik gemaakt
op de woensdag- en vrijdagmiddagen; kortom een verrijking van het activiteitenaanbod van onze vereniging.
Echter, de aanschaf van de biljarts had niet kunnen doorgaan, zonder de hulp van een aantal sponsoren, die onze
vereniging een warm hart toedragen. Onze bijzondere dank gaat daarbij uit naar het bestuur van HET NUT Voorschoten, dat zich bereid verklaarde de gehele kosten voor 1 biljart te willen sponsoren, mits de VOV de nodige gelden zou
genereren voor het tweede biljart. Wij zijn HET NUT erkentelijk voor deze genereuze geste. Inmiddels was het bestuur
(met name onze vice-voorzitter, Ge van Niekerk) erin geslaagd een aantal sponsoren te vinden voor het tweede biljart.
Wij willen onze hartelijke dank overbrengen aan de heren Rob Kuiper, Ep Cuperus, Bob van Aken, Frans Spendel en
Jan Teske, die met zijn bijdrage zorgde voor het laatste ontbrekende bedrag.

ZES JAAR WACHTEN OP HUURHUIS
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Deze uitspraak was te vinden op de voorpagina van
het Witte Weekblad van 4 mei 2016. Niet duidelijk is of
de wachttijd Voorschoten betreft of het gehele gebied
van Holland Rijnland waarover het desbetreffende artikel gaat.
Meer duidelijk is te vinden in de concept Woonvisie Voorschoten 2016-2019, uitgegeven door de Gemeente Voorschoten. Daarin wordt zelfs gesproken over een gemiddelde inschrijftijd voor een huurwoning van acht jaar. De
vele cijfers die in de concept Woonvisie worden gepresenteerd geven geen optimistisch beeld voor de sociale
huurwoningen in ons dorp.
38% van het woningen bestand is huurwoning: ca 4215
woningen. Van dit aantal valt 63% in het goedkopere betaalbare segment: ca 2650 woningen. Verder valt er in de
Woonvisie te lezen dat in 2012 in 34% van de corporatie
woningen zo genaamde scheefwoners wonen: ca 1430
woningen. Scheefwoners zijn huurders die vanwege hun
inkomen eigenlijk in een huurwoning uit het duurdere segment zouden moeten wonen.

men per inwoner betreft een redelijk rijke gemeente. Dat
neemt niet weg dat het voor de vele minder gefortuneerde
inwoners niet mee valt om een huurwoning te krijgen. En
de druk op de sociale huurwoningen neemt zeer waarschijnlijk alleen maar toe. Door de steeds verdergaande
automatisering raken veel personen van middelbare leeftijd en ouder hun baan kwijt. Een nieuwe baan zit er dan
nauwelijks nog in en een uitkering betekent vermindering
van het inkomen.

WAT ZEGGEN AL DEZE CIJFERS?

Er is nog veel onduidelijk wat betreft de woonsituatie
in Voorschoten, met name waar het ouderen betreft.
Om de discussie daarover te bevorderen heeft de
VOV een brief naar de gemeente gestuurd.

Het is zeer lastig voor personen met een laag inkomen om
een huurwoning te bemachtigen in het goedkopere betaalbare segment. Nu is Voorschoten wat gemiddeld inko-

Een ander aspect is dat senioren langer thuis blijven wonen. Wellicht dat dan de woning moet worden aangepast.
Voor hen die dat niet kunnen betalen zijn er twee mogelijkheden: verhuizen naar een huurhuis, of de gemeente
om een bijdrage vragen. (Het huis verkopen en een appartement kopen is nauwelijks een optie omdat een appartement minstens zoveel kost als een eengezinswoning.) Vraag is nu wat het beleid van de gemeente is met
betrekking tot het bijdragen in de kosten van het aanpassen van de woning.

IN MEMORIAM HARRIE DE JONG
Dit In Memoriam Harrie de Jong, spreek ik uit mede namens het bestuur van onze Vereniging Ouderenbelang
Voorschoten, onze VOV, die hem zo dierbaar was en waarvan ik weet dat heel veel leden van hem hielden.
Lieve Tiny, Debbie en Piet, Marco en Chantal en zeker ook alle kleinkinderen, vrienden en bekenden,dames en heren,
Onze Ere- voorzitter Harrie de Jong is overleden. Daar zijn we stil van. Ik in ieder geval, ik mis een goede vriend, een
maat in goede en slechte omstandigheden. Een markante vent, recht toe, recht aan . Zo maar weg, foetsie, een heel
groot aantal jaren mee samen gewerkt. Vrijwilligerswerk! In ons dorp en in de regio, zelfs landelijk. Te veel om op te
noemen.
Zuilen en obstakels werden met vereende krachten aan de kant geschoven. Hij was mentaal oersterk! Hij viel op, je zag
hem niet over ’t hoofd, hij was aanwezig! Ja, hij was er. TOEN. Vandaag niet meer. Hij laat een leegte achter. Een merkbare leegte! Eigenlijk al een poosje, Hij wilde wel, maar het ging niet meer. Hij viel stil! Een stilte die niet bij hem paste.
Ja, een typische figuur is heengegaan. Hij kwam, zag en er ontstond reuring. Slapen doen we ‘s nachts, overdag pak je
aan. Dat was zijn leus. Hij legde zijn program op tafel. En waarempel, heel veel ouderen werden weer actief. Ze moesten wel. Hij gunde ze weinig rust, mij ook niet. Zijn voorgangers, Joop Peeters met ere hier genoemd, applaudiseerden.
In een paar jaar tijd werden we de grootste afdeling in het land, van 3 naar 5 naar 1000 leden, ja ongelooflijk daarna
uitgroeiend tot zelfs 2500 leden, die afronding is van Harrie, die neem ik hier als typisch voor Harrie maar over. Ach
ja,werd gezegd dat heb je met zo’n ongeleid projectiel. Harrie boog dat om, zoals veel, naar een eretitel. Projectiel, ik
zal ze wat laten zien. En dat deed hij. Tot in het ANBOhoofdbestuur toe. Het waren prachtige en ook spannende tijden.
Ja, Harrie we missen je, je familie het allermeest., maar ook het dorp. Gelukkig laat je erfenissen achter. Daar teren we
dan maar op, op het beroemde jaarlijkse kerstdiner, de buitenlandse reizen, en niet te vergeten onze eigen V.O.V., die
je ons nalaat na het Anbo-debacle.
Ere, wie ere toekomt. Lid in de orde van Oranje Nassau, ook daarin zijn we maatjes. Jij hebt je taken meer dan goed
volbracht. Tiny, je kinderen en kleinkinderen mogen trots op je zijn. En wij? Wij zeker ook, wij, de gemeenschap Voorschoten. Plezierig je te hebben gekend. Je goede daden volgen je na. Dat staat wel vast. Rust in Gods vrede!!
P. Moleveld

OPROEP BEZORGERS NIEUWSBRIEF

WIJ ZOEKEN NOG STEEDS MET SPOED

BEZORGERS

Op dit moment zijn er nog steeds vacatures voor bezorgers
van onze Nieuwsbrief. Hoe meer mensen zich opgeven
des te sneller de wijken gelopen kunnen worden!
Iets voor 2 vriendinnen of vrienden? Het kan nog gezellig zijn ook!
Onze reservelijst is op dit moment helemaal leeg.

REAGEER ALSTUBLIEFT NAAR THEO BAKKER,
TEL: 071-561 7907
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SOOSMIDDAGEN IN DE ZOMER

Op 24 juni a.s. is de laatste wekelijkse soosmiddag. In de maanden juli en augustus worden de
soosmiddagen om de 14 dagen gehouden; de data
zijn als volgt:

VRIJDAG 8 EN 22 JULI •
VRIJDAG 5 EN 19 AUGUSTUS
VANAF 2 SEPTEMBER WORDT DE SOOSMIDDAG WEER
WEKELIJKS GEHOUDEN
Elselien Veneman

KLAVERJASCLUB

Op 31 mei was weer onze laatste klaverjasmiddag, die we afgesloten hebben met een paar spelletjes klaverjas en daarna
met een hapje en een drankje. Tijdens de borrel heb ik de drie
winnaars bekend gemaakt van het hele seizoen.
Eerste plaats: Jeanette Pels
Tweede plaats: Els Labordus
Derde plaats: Rene van der Heijden.
We hebben weer een fijn seizoen achter de rug en het aantal
deelnemers is flink toegenomen, hebben nu 35 leden.
Ik wil iedereen nogmaals een fijne vakantie toewensen en we
starten weer op 6 september, graag tot dan.
Thea de Jong

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.
BRIDGELES

in Voorschoten

catering aan huis
ook bij bedrijven
voor de feestdagen

www.foodisfriend.nl | mail@foodisfriend.nl

Advies • Ondersteuning • Zorg

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

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

De VOV wil met ingang van het nieuwe seizoen bridgeles aanbieden want bridge houdt de hersens jong en lenig, biedt gezelligheid en faciliteert ontmoeting met anderen. Om de gelegenheid te scheppen het spel te kunnen leren hebben we Nel Ryan,
gediplomeerd bridgedocente, bereid gevonden om les te komen geven in het VOV gebouw.
De lessen zijn als volgt gepland:

Locatie en tijd:

Prof Einsteinlaan 3, donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur
Start cursus 1, het klaverboek, 12 lessen: 22 september 2016
Start cursus 2, het ruitenboek, 12 lessen: 19 januari 2017
Kosten: € 60 per cursus en dat is inclusief het lesboek.
Geef u snel op! Het minimum aantal cursisten om de lessen door te
laten gaan is 12 Het maximum 20
Opgeven bij Rob Rietveld, tel 06 1969 5760 of per email:
rob.rietveld@casema.nl.
N.B. Als u graag Bridge wilt leren dan is dit uw kans: zo goedkoop
kunt u nergens anders terecht en kwaliteit gegarandeerd!

OPROEP

KOM KENNIS MAKEN MET ONZE BOETSEERGROEP

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

Er is behoefte aan een keramist die zijn kennis vrijwillig wil delen met de activiteiten op de dinsdagmorgen. Handvormen met klei, decoreren, glazuren en
de vele mogelijkheden die er zijn om je creatief uit te leven.

Kom kennis maken met onze boetseergroep. Wij kijken naar je uit.
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Woningtextielhuis

LIEF EN LEED

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.

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

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

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

Voor het opgeven van feestelijkheden of voor verdrietige zaken kunt
u contact opnemen met Ria Happel, tel: 071-5614661
Mevr. E.M. de Weerd-Nieuwenhuis vierde haar 90ste verjaardag. Op het eiland vierde ze het op vakantie voor de
1ste keer. Ze was daar met haar zoon. Tot haar verrassing
had hij het hele huis versierd. Op de dag zelf was het weer
feest, samen met de kinderen. Aan Els vertelde ze het in
geuren en kleuren.
Lien feliciteerde het echtpaar J.P. Heymans-van de Doe
met hun 63 jarig huwelijk. Ze hadden een gezellig gesprek.
Meneer Heymans speelt met veel plezier Jeu de Boules.
Hun zoon, die vlak achter hen woont, is een grote steun.
Als het nodig is, is hij snel ter plekke. Over een paar weken
gaat het echtpaar op reis voor een vakantie in Duitsland.

Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
tel. 071-5617979 | www.woningtextielhuis.nl

Mevr. S.M.W. Lagrand-Delfos werd 90 jaar. Haar dochter
was voor die gelegenheid over uit Spanje. Garry werd heel
hartelijk ontvangen. Ze kon niet anders, dan genieten van
de prachtige tuin. Van de kleindochter kreeg de jarige oma
een rondvlucht boven Nederland aangeboden. Dat heeft
inmiddels plaats gevonden en de piloot was haar eigen
kleindochter. Ook was er een leuke kat, die van Garry likjes
slagroom wilde. Zij werden al gauw goede vriendjes.
De fam. L.P.N. Hofsté-Poel was 58 jaar getrouwd. Piet
wilde hen graag feliciteren. Hij kent vooral de heer Hofsté
goed. Hij is erechauffeur van de cirkelbus, d.w.z. de eerste.
Allebei hebben ze wel met goed gevolg een oogoperatie
ondergaan. Als hobby maakt meneer Hofsté molentjes.
Heel aardig.
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De heer G. van de Schinkel werd 98 jaar. Hij is in Voorschoten bekend als hoofd van de Fortgenschool en later
van de G. Deynootschool. Lien ging hem feliciteren als oud
leerling. Donderdagochtend gaat hij met zijn vrouw naar
het dorp lekker bij de HEMA een kopje koffie drinken en zijn
krantje lezen. Zijn vrouw doet ondertussen de boodschappen. Het was een gezellig bezoekje.
De fam. N. Terlouw-Schenk was 65 jaar getrouwd. Het
was een fijne maar drukke trouwdag met kinderen en kleinkinderen. Een dag later maakten ze een boottocht naar

Delft. Aan boord hebben ze lekker gegeten. Helaas gaat
het met mevr. Terlouw niet zo goed. Ze is erg afgevallen en
ze heeft last van een frozen shoulder. Dat is absoluut niet
prettig. Met Els was er toch een gezellig gesprek.
Els zocht De heer Brak op. Het gaat helaas niet al te best
met hem. Hij was een tijd in het ziekenhuis , maar nu was
hij weer samen met zijn vrouw in het Sophia huis. Toos
zocht hen daar op. Er wonen daar nog ong. 10 mensen,
dus je hebt wat aanspraak, er is ook hulp aanwezig in geval
van nood.
Toos heeft de heer L. Putten opgezocht. Hij was zo blij,
dat ze maar met moeite, na een gezellig uurtje, naar haar
eigen woning kon.
Ook de heer J.M. Brands mocht zich verheugen op een
bezoekje van Toos. 89 jaar was hij geworden.
Mevr. G. Biem-Plomp is 90 jaar geworden. Ze woont in
een prachtig appartement. Daar heeft ze haar eigen plek
waar ze heerlijk kan knutselen. Ze maakt trouwens hele
leuke ansichtkaarten - kanten werkjes - ingelijst en geborduurde figuren. Ze heeft een zoon, die haar elke avond opbelt sinds haar man is overleden. Het leek wel een cadeau,
de geboorte van haar enige kleinzoon op hun 50 jarige huwelijksdag. Ze had een opleiding voor onderwijzeres, wat
ze altijd met veel plezier heeft gedaan. Nog hartelijk bedankt voor de rozen.
					
Ria Happel
Tot onze verrassing kregen wij
t.g.v. onze 58e trouwdag bezoek
van Ria Happel die een prachtige
stephanotis (bruidsbloem) meebracht. Wij willen daarvoor de
VOV heel hartelijk bedanken.
Vriendelijke groeten van
Henk en Jannie v.d. Heijde

Audio • Video • Wasautomaat • Vervanging • Reparatie • Onderhoud • Vervanging keuken inbouwaparatuur
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FOTOGRAFEREN
Iets wat heden ten dage zo gewoon is dat er ook helemaal niet
meer bij stilgestaan wordt wat een geweldige uitvinding dat was.
Even een kleine geschiedenis: in 1816 was een Fransman de eerste, maar in1820 is het ontstaan van de camera obscura en in 1981
kwam Sony met de eerste digitale camera, waarna in de jaren negentig Adobe Photoshop de digitale foto kon bewerken en zo de
donkere kamer werd vervangen.
Ik weet nog dat ik als kind met mijn moeder naar de fotograaf ging,
ik werd in pose neergezet met een teddybeer in mijn armen en de fotograaf verdween achter
groot apparaat met een zwarte doek er over heen, met in een hand een soort lamp die heel
onverwachts een groot licht gaf. Na een week konden we de foto dan ophalen en nu heb ik
hem nog. Leuk om te zien hoe je als vijfjarige er mooi opstond.
Voor de oorlog hadden al wel enige mensen een z.g. Boxje. Dit was een heel eenvoudig
rechthoekig doosje met een lens en je moest er een filmrolletje in aanbrengen. De foto’s
waren zwart wit en niet altijd scherp.
Later kwamen er verschillende merken die uitgerust waren met diverse onderdelen, bvlenzen voor verschillende weertypen of objecten, een losse lichtmeter, een zonnekap, etc.
Wel heel ingewikkeld en niet echt gebruiksvriendelijk. Een uitkomst werd de automatische
digitale camera: geen rolletjes meer nodig en instellen was ook verleden tijd. Het toestel
op het object richten en afknippen.
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Laatst wilde ik een kast schoonmaken maar dat werd niet echt een succes. Er staan nl.
vele fotoalbums in en dan gebeurt het dat je er een open doet en de herinneringen vliegen
door je hersens. Je bent dan weer even in die tijd en het plaatje laat je opnieuw
genieten van wat er toen vereeuwigd werd. Al gauw was ik verdiept in meerdere
foto’s en het opruimen werd vergeten. Het leuke van die albums zijn ook de teksten en alles wat er nog bijgeplakt is: entreekaartjes, een folder van een museum,
een etiket van een fles wijn die heel speciaal was. Ik was dagen bezig om de
vakantiefoto’s en de bijbehorende knipsels in te plakken met de juiste datum en
opmerkingen. Het werd een soort reisdagboek. Zo ook zijn de fotoalbums van de
kinderen meegegroeid en speelt in die albums hun hele jeugd af.
Dat is nu wel anders. Velen beschikken over een mobieltje waar niet alleen getelefoneerd, ge-sms’t kan worden. Nee er zijn zoveel meer mogelijkheden waarvan de
belangrijkste wel is het maken van een foto. Te pas en te onpas wordt daar druk
gebruikt van gemaakt alles wordt vereeuwigd Maar is dat wel zo?
Worden al die shots bewaard? Waar... op de harde schijf van de computer? Afgedrukt? Ik heb geen idee. Laatst zag ik een
vakantiefotoboek. Een fotofirma had het verzorgd op prachtig glanzend papier die de eigen gemaakte foto’s en menuutjes,
toegang-tickets, fototechnisch had bewerkt: heel artistiek en maar ik miste de romantiek.
Alles was zo gaaf. Zo onbegrijpelijk mooi, nergens iets met een kreuk een foutje. Bijschriften, in een bijzondere lettertype
maar ik miste de romantiek!
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 AUGUSTUS

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!
11

REIZEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

REISVERSLAG DAGREIS FRIESLAND
OP 19 APRIL

Als dit nummer van de Nieuwsbrief verschijnt, zijn de dagreizen naar het Zuiderzeemuseum en
de dagcruise met het ms “Olympia” achter de rug. Wij zullen u daarvan uitgebreid verslag doen.
Er zijn nog plaatsen voor de dagreis op
25 augustus a.s. aan Deltapark
“Neeltje Jans” (v.a. € 59,50 p.p.)
inlichtingen en boekingen:
Emelie Rijnbeek (071-531 88 80) en
Conny Langeveld (071 889 22 59).

Voor de meerdaagse reis naar de Moezel
zijn er ook nog plaatsen beschikbaar
(prijs v.a. € 350,- p.p.;
inlichtingen en boekingen:
Hans Zwaan 071 -576 45 57 en
Joop van Deursen 071- 532 28 39)

ontvangen en werd een diner met vlees of vis geserveerd
welk werkelijk uitstekend was.
Hierna was de koek op en zijn we naar Voorschoten gereden met een terugblik op een m.i.z geslaagde dagreis en
dat hopen wij uiteraard ook voor U.
Hartelijk dank voor het prettige samenzijn en tot een volgende VOV reis.

Er is een heel vervelende fout gemaakt bij de
vermelding van de prijs in de Reisgids van de
Rivierencruise (13 t/m 20 augustus a.s.)
De totaalprijs die in de gids staat vermeld, is de prijs
die aan KRAS moet worden betaald; hierbij is onvermeld gebleven dat hierbij nog € 50,-- p.p. aan de VOV
betaald moet worden voor de busreis naar Arnhem,
administratiekosten , e.d. Wij hebben de betrokkenen
hierover telefonisch benaderd om onze oprechte excuses aan te bieden en willen dat hierbij nogmaals
doen en danken u voor uw begrip voor deze situatie.

Hans Zwaan

DAGTRIP FRIESLAND D.D. 19 APRIL 2016
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Het was boffen met het weer de eerste dagtocht van de
VOV: overwegend zonnig met mooie wolkenluchten en vergezichten bij een straffe NW- wind.
Slechts 30 personen hadden geboekt voor deze tocht naar
het Woudagemaal bij Lemmer en de Berenburg fabriek te
Bolsward. En daar hebben deze mensen geen spijt van gekregen, want het was een bijzonder aardige dag.
Bij het gemaal werd eerst koffie gedronken. Daarna kregen
we een zeer instructieve film te zien waarin de werking van
dit uit 1920 daterende stoomgemaal werd getoond. Vervolgens was er een rondleiding door het gebouw onder leiding
van een bevlogen technisch medewerker die ons het hele
werkingsproces van al die imposante ketels en machines
nog eens duidelijk probeerde uit te leggen. Voor een aantal
van ons waarschijnlijk een iets te technisch verhaal, maar
desalniettemin heel indrukwekkend.
Het Woudagemaal wordt ingezet in noodgevallen wanneer
het gemaal bij Staveren de klus alleen niet aan kan om de
Friezen bij hoog water droge voeten te laten houden. Voorts
wordt er zo’n drie maal per jaar proef gedraaid om de technische staf in training te houden.
Na dit bezoek reden we vervolgens door een zon overgoten
kale ZW-hoek (met wel mooie vergezichten) naar Bolsward.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VAN DE REISCOMMISSIE

Beste dagreisgenoten. Hierbij een impressie van onze bezoeken aan het
Woudagemaal in Lemmer en de distilleerderij van Sonnema Berenburg in
Bolsward.
Na uit ons mooie dorp te zijn vertrokken hebben we mede dankzij onze
voorzitter/buschauffeur een gezellige
en door Aat nog leerzaam besproken
reis naar Lemmer gehad.
Na aankomst in het Woudagemaal
werden wij verwelkomd met koffie en
cake om vervolgens een historische
film van het gemaal te zien waarbij het
Boezemwater op peil gehouden werd
in rustige en drukke tijden.
Hierna vertrokken wij naar Bolsward
waar we na aankomst nog in de gelegenheid gesteld werden om op onszelf de binnenstad te bezoeken hetgeen een plezierig tussendoortje was.
Ook bij Sonnema werden wij met koffie verwelkomd en
volgde een bedrijfsfilm over de fabriecage van de drank met
de zovele kruiden en waar deze vandaan kwamen. Hierna
volgde een bezichtiging van het fabricageproces welk een
beeld schetste van hoe de bekende Friese Berenburg tot
stand komt.
Het was hierna alweer tijd om aan de terugreis te gaan beginnen met daarin de tijd om van het diner te gaan genieten.
In restaurant De Zoete Inval in Haarlem werden we hartelijk

REIZEN

Hier konden we even de benen strekken en een lunch gebruiken, om vervolgens een bezoek te brengen aan de distilleerderij van Sonnema Berenburg. (Deze bevond zich oorspronkelijk in Dokkum, maar de locatie daar werd te klein).
Na een korte inleiding volgde een halve rondgang door de
fabriek, waarbij vanaf een bovengalerij een goede indruk
werd verkregen van het hele lopende bandgebeuren van het
vullen van de flessen tot en met de inpak in dozen. Slechts
een monteur hield de wacht bij dit proces en nam af en toe
een proefmonster ter controle.
Berenburg is een kruidenbitter die ontstaat uit een aftreksel
van maximaal 71 kruiden in pure alcohol, waarna het alcoholpercentage wordt terug gebracht naar 30 percent.
Wij beëindigen ons bezoek uiteraard met het proeven van dit
eindproduct, en verlieten Sonnema “via het winkeltje”.
De terugrit over de afsluitdijk voerde ons tenslotte naar het
dineradres in Haarlemmerliede, waar ons een smakelijke
maaltijd wachtte.
Tegen half negen keerden we terug in Voorschoten.
Al met al een geslaagde dag, met veel dank aan de organisatoren en natuurlijk aan onze chauffeur die ons de hele dag
zo veilig vervoerd heeft.
					
Addie Stienstra

TERUGBLIK OP DE VIJFDAAGSE REIS NAAR HET SAUERLAND (31-05 - 04-06)
Enkele impressies:
- Een hotel met 116 kamers waar, bij ontvangst, koffie met gebak.
- De aankomst was wat chaotisch: je moest in de hal je eigen koffer zoeken en met de enige lift die het hotel rijk is naar je kamer brengen.
- Het personeel was vriendelijk maar zakelijk en afstandelijk.
- Het eten was voortreffelijk: plusminus 3000 caloriëen per dag.
- De heen- en terugreis verliep vlot dankzij de bekende rijkunst van Aat.
- Het dagprogramma omvatte tochten met de bus naar steden en stadjes
om daar wat rond te kijken; hoogtepunt was een bezoek aan een prachtige druipsteengrot met een moeizame wandeling van anderhalve km.
- De reis werd afgesloten met een diner in Haarlemmerliede.
- Het was een geslaagde reis waar nieuwe vriendschappen werden gemaakt en bestaande bevestigd.
Joop Puls
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EVENEMENTEN
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VRIJDAG 02-09-2016

KRUISPUNT 20.15 uur, € 25,-

PIANOVIRTUOOS JAN VAYNE
& DAMES DANZI

Jan gaat de interactie aan met het publiek! Met zwier en
buitengewone klasse leiden Jan en de Dames u door
de muziek-geschiedenis; via Mozart naar Strauss, van
menuet tot wals, van ragtime tot tango. Aangevuld met
de prachtige stem van Waldin Roes. Via Boogie Woogie en The Entertainer tot Viljalied en Salut d’Amour
van Edward Elgar. I.s.m. de Herensociëteit VHS.
Toegangskaarten aan de zaal of reserveren via:

reserveren@musicultura.nl (Denise van der Burgh)

VAN ONZE EVENEMENTENCOMMISSIE

De evenementencommissie probeert elke keer weer iets te bedenken
of te verzinnen. Wat zouden wij ouderen nou leuk vinden om eens een
keertje naar toe te gaan? Wat vinden we nou echt leuk?????????
Een aantal voorbeelden: Theater, Klassieke Muziek, Opera, Musical,
diverse Sportgebeurtenissen, IJsrevue en zo kunnen we nog wel even
Helaas moet de evenementencomdoorgaan. Maar... waar heeft U nou echt belangstelling voor????? Wij
missie melden dat wegens te weinig
van onze kant zullen steeds proberen om de kosten die daaraan verbelangstelling de theatervoorstelling
bonden zijn zo LAAG mogelijk te houden zodat het voor iedereen in elk
ANNE niet door gaat.
opzicht betaalbaar is.
Moet ik daarvoor lid zijn van de V.O.V. ? Antwoord: Nee, we nemen elke
aanmelding serieus. Wanneer u echter geen lid bent dan moeten helaas wel een tikkeltje meer rekenen.

WAT GAAT U NU DUS DOEN?
1. Melden wat u echt leuk vindt,
2. Aanmelden waar u belangstelling voor heeft op het volgende mailadres; gevanniekerk@hotmail.com
3. Vinden we dit te lastig? Doe dan een briefje in de bus bij het V.O.V. Seniorencentrum, Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.

EEN KLEINE GREEP VAN WAT WE ZOAL HEBBEN GEDAAN EN WAAR U NIET BIJ WAS:
5 maart bij het Nederlands Dameselftal op het Kasteel in Rotterdam (helaas verloren),
8 maart in de Stadsschouwburg in Leiden naar Nonsens, een musical met 5 nonnen,
9 april in de Leidse Schouwburg Opvliegers, in één woord fantastisch,
14 juli a.s. in het Beatrix Theater Utrecht, The Bodyguard. Tijdens dit schrijven (15/5)
nog slechts 2 kaarten beschikbaar. Opgeven bij Til Heijsteeg (til.heysteeg@ziggo.nl).

ZO HEEFT U EEN BEETJE ‘N IDEE WAT WE ALS VOV EVENEMENTENCOMMISSIE ALLEMAAL DOEN.

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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EVENEMENTEN
PROGRAMMA

De evenementencommissie heeft voor u weer een gevarieerd
programma samengesteld en we hopen dan ook dat we een
goede keus hebben gemaakt. Wij denken dat er voor ieder wat
wils bij zit en dat er veel plezier aan kan worden beleefd.

2016 . 2017

14 JULI
2016

THE BODYGUARD TE UTRECHT

FEESTAVOND VOOR
VOV-LEDEN
Gratis toegankelijk,
Locatie Cultureel Centrum
Voorschoten.
Nadere informatie volgt.

7 FEBR
2017

19 DEC
2016

31MAART
2017
KERSTDINER
Locatie De Gouden Leeuw te
Voorschoten.
Nadere informatie volgt.

SOIRÉE FRANÇAISE

Een avond in Franse sferen Bon appétit.
De Rijswijkse Schouwburg presenteert de
RIJ23 Dinner Specials. Enthousiaste artiesten voeren tijdens het diner een mooie show op. Eigentijds
en enerverend. De RIJ23 Dinner Specials zijn in alle
opzichten een feestje. U geniet na het ontvangst-aperitief van heerlijk eten, terwijl artiesten u tussendoor
vermaken. Een complete verzorgde avond.
Aanvang 19.00 uur in de Rijswijkse Schouwburg.
Kosten voor leden € 37,50, voor niet leden € 40,-. De
drank is niet inbegrepen. Bij genoeg belangstelling (30
personen) kunnen wij voor een bus zorgen, anders wordt het eigen vervoer.
Bent u geïnteresseerd? Geef u zich dan op bij Jan Buist. tel. 071-5615637. of email jbuist@casema.nl
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3 MAART
2017

PHILIPPE GEUBELS: BEDANKT
VOOR ALLES.

Tien jaar geleden stond Geubels voor het eerst op het comedypodium. Een doorbraak in Vlaanderen volgde. Vier jaar geleden
debuteerde hij in de Nederlandse theaters. Een stormachtige doorbraak was het gevolg en de tour eindigde met uitverkochte shows
in Carré. Nu is het tijd voor “Bedankt voor alles”, een show die de
wereldberoemde Vlaming in zowel Nederland als Belgié op de podia brengt, waarin hij onvermoede kunsten vertoont.
Aanvang 20.15 uur in het stadstheater van Zoetermeer. Kosten
voor leden € 26,50, voor niet leden € 29,-. Kosten vervoer niet inbegrepen.
Bent u geinteresseerd? Geef u zich dan op bij Til Heijsteeg, tel.
071-8874510 of email: til.heysteeg@ziggo.nl.

De 40 tickets, die wij met korting hebben kunnen reserveren, zijn inmiddels verdeeld. Vertrek met de bus om
18.15/18.30 van de Burg. v.d. Haarplein (Brandweerkazerne). U
kunt zich nog wel opgeven voor de reservelijst.
Kosten voor leden € 67,50 voor niet leden € 70,-.
Inlichtingen bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510 of email:
til.heysteeg@ziggo.nl

5 NOV
2016

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

KARIN BLOEMEN: VOLLE BLOEI

Karin Bloemen is een zangeres en cabaretière die met
haar opvallende verschijning, haar prachtige liedjes en
bruisende optredens en theatershows al sinds 1983 de aandacht
op zich weet te vestigen. Een optreden van Karin Bloemen is een
unieke ervaring. Of het nu gaat om een theatershow of een concert,
met haar fabuleuze stem en expressieve mimiek bespeelt zij elke
zaal. Soms is zij uitbundig en extrovert, dan weer ingetogen en gevoelig. De evenementencommissie heeft een optie op een aantal
tickets.
Kosten voor leden € 32,50, voor niet leden € 35,-. Eigen vervoer.
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij Thea Zweers,
tel. 071-5614084 of email: Thealuyten10@gmail.com.

25 OF
26 APRIL
2017

TINEKE SCHOUTEN: T-SPLITSING

Een zeer persoonlijk show met alle bekende typetjes - We
maken iedere dag keuzes, van nietszeggende tot ingrijpende. Tineke
Schouten kijkt nog eens goed naar de keuzes die ze zelf gemaakt
heeft. Waarom is ze eigenlijk geen zangeres geworden? Waarom
staat ze nog steeds elke avond op het podium, terwijl ze ook zo graag
op het strand ligt? Tineke ziet er uiteraard wel de humor van in en in
deze zeer persoonlijke show komen haar bekende typetjes allemaal
langs. De evenementencommissie heeft een optie genomen van 40
tickets.
Kosten voor leden € 38,50, voor niet leden € 41,-. Eigen vervoer.
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij Thea Zweers, tel. 0715614084 of email: Thealuyten10@gmail.com.
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?
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BEWAREN?
Hoe kon vroeger voedsel worden bewaard?
Want voedsel bederft en dat was natuurlijk zonde.
Heel vroeger waren er de ijskelders: een ruimte onder de grond. In de winter
werden hier grote blokken ijs in gedaan en door de isolerende aarde, smolt dit
ijs nauwelijks. Ook hadden veel huizen vroeger een kelder, eigenlijk een beetje
de voorloper van de koelkast.
Rond 1900 waren er de ijskasten: een goed geïsoleerde kast waarin ijsblokken
gingen. Maar ja, daar had je weinig aan in de zomer. Als je het al kon betalen !

Gaat u verhuIzen? Heeft u klussen in- of

En zo waren er die andere methodes:

Het drogen bijvoorbeeld. We kennen misschien nog wel de haas of het konijn dat in de schuur te drogen hing - het besterven van het konijn - voordat
het met kerstmis gegeten kon worden.
En misschien stond er op de kachel of het fornuis wel een schaaltje met
appelschijfjes om te drogen.
Door het drogen en suikeren van
vruchten werd sukade gemaakt. En
het maken van jam is eigenlijk niet anders dan het fruit inkoken en er dan
suiker bij doen.
Voor de feestdagen waren er dan de
boerenjongens en -meisjes: rozijnen
of abrikozen waar brandewijn bij was
gedaan.
Paling en makreel kon langer mee als ze gerookt werden.

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

06 14 47 66 77

voorschoten
En groente bewaren?

Dat kon door de groente te pekelen. En dit was een heel intensief proces. En dus werden de kinderen
opgetrommeld als er kool en boontjes waren, want iedereen hielp mee.
De boontjes werden gesneden en heel goed gedroogd. Onderin een Keulse pot ging eerst een laagje
zout. Dan strooide men er een laag boontjes op, zo’n 5 cm hoog. Opnieuw zout erover en dan weer
boontjes. Totdat de pot vol was. Met als laatste nog een laagje zout, werd alles afgedekt met een katoenen doek. Daarbovenop kwam dan een houten ronde plank. De kinderen werden er dan op uitgestuurd
om een grote kei te zoeken die op dit deksel werd gelegd. De eerste dagen moest er een schone doek op
de bonen worden gelegd. En moest er gecontroleerd worden of de bonen niet waren gaan schimmelen.
Deze schimmel moest er dan van worden afgeschept.
Na een week of drie kon je dan om de andere dag gaan kijken en, als na
6 weken alles schoon was gebleven, dan konden de bonen de hele winter
worden bewaard.

GRAFISCH ONTWeRP
Wilt u persoonlijke wenskaarten, uitnodigingen voor feest/jubileum, flyers of folders 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.

Ambachtspad 22 • Voorschoten

En als er dan bonen werden gegeten dan werden de bonen eerst gewassen en daarna een uur op een oliestelletje gekookt. Het water werd ververst en opnieuw werden de bonen een uur lang gekookt, dit tot drie keer
toe. En dan gingen de bonen over in een grote pan, werden er aardappels
bij gedaan en stond de pan een hele nacht en dag op het vuur.
Zout en helemaal stukgekookt! En vandaag de dag is dat voor ons weer
zonde!

HEEFT U HERINNERINGEN AAN HET BEWAREN VAN VOEDSEL? 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 Morsink
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FOTORUBRIEK
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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.

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

Of mail naar:
kopij@vovvoorschoten.nl

WWW.DROOMVISIE.NL

REACTIES OP DE FOTO UIT DE VORIGE EDITIE:
Dit is de timmermanswerkplaats, c.q. winkel van
Daan Groenewegen aan
de Schoolstraat. Hij was
naast waar nog steeds de
visboer is. Je kon er alle
bouwmaterialen kopen en
gereedschappen die er
maar waren voor die tijd.
De zaak bestond al voordat
Heijmans in de Treubstraat een winkel begon in ijzerwaren. Als
je een stuk hout moest hebben van welk formaat dan ook was
het antwoord van Daan altijd, IK ZAL DER ES EFFE KIJKEN,
en ging naar de zolder boven de werkplaats. Steevast kwam hij
daar vanaf met het juiste stuk hout, zonder te zagen natuurlijk,
want Daan gooide nooit ook maar het kleinste stukje hout weg,
een afvalton bestond bij hem niet. Zand werd per schop afgerekend, voor de rest kon je er zelf niks vinden want alles stond
door elkaar maar was wel geordend door Daan, die natuurlijk
wist waar alles was en stond of lag. Later verhuisde het bedrijf
naar de Marinelaan, helaas is het bedrijf er niet meer en moet je
voor het kleinste stukje bouwmateriaal naar de nevengemeenten.
Henk Noort
De foto is van de hout-,zand- en steenhandel van Groenewegen
(bijgenaamd Daan Tut) aan de Schoolstraat.
Kees Meershoek
De foto is bij Daan Tut (Groenewegen), Schoolstraat. Vroeger
werd hij zo genoemd.
Henny van Velsen
Ik zie Lenie Groenenwegen, vrouw van Jan Groenenwegen,
andere dame is Mien Groenenwegen, Timmerartikelen/ Schoolstraat Voorschoten, misschien de baby Daan.
Ans en Ton van Leeuwen
Deze foto toont de winkel/werkplaats van de firma Groenewegen
aan de Schoolstraat op de plaats waar nu Textielwarenhuis Te
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Mey is gevestigd. De familie is op de foto te herkennen. Ik ging
er nogwel eens klusmateriaal en hout kopen. Later ging Groenewegen nog een tijd verder met een zaak op de Kon.Marinelaan,
onder de naam Fixet maar die zaak heeft niet zolang bestaan.
De HEMA heeft er nog even ingezeten, nu is het een parkeerplaats.
Leo Oudster
Deze foto is gemaakt in de schoolstraat. Dit was de doe het zelfwinkel van de fam. Groenewegen. Als je moest klussen kon je
hier terecht. Of het nu een plankje was of spijkers, je kon er
van alles vinden. Het schuurtje in het midden, daar stond een
groot petroleumvat waar je kon tanken. Heb dat altijd doodeng
gevonden bij eventueel een brand. Daar moest je maar niet aan
denken. Op de foto staan mijnheer, mevrouw en zoon. Het was
wel een gemis toen ze weggingen. mevr van Leeuwen-Beets
In de nieuwsbrief van mei/juni herken ik de foto. Het is het houtbedrijf van Groenewegen in de Schoolstraat waar nu de RABO
bank is. Op de foto staat Jan Groenewegen met zijn vrouw en
zijn zoon Daan met echtgenote en hun zoontje. Bij Jan zijn vader
kwam ik al.
Niek van de Geest
Halverwege de Schoolstraat, aan de oostzijde, was in de jaren
zeventig een steen en houthandel van de fam. Groenewegen
gevestigd. Zoals de foto laat zien bevond de huisvesting zich in
een zeer oude staat.
De mensen op de voorgrond doet mij vermoeden, gezien het
kleine kind, dat het geen klanten zijn maar dat het de fam. Groenewegen is die zich laat fotograferen. Jaren later is het bedrijf
verhuisd naar de achterliggende Vlietwijk gelegen aan de Kon.
Marinelaan tegenover het Rietzangerpad. Een klein nieuw gebouw stond ter beschikking. Vele jaren heeft het daar als bouwmarkt dienst gedaan.
In de regio was het aantal bouwmarkten sterk toegenomen. Zover ik het mij herinner was het in de negentiger jaren dat het
bedrijf de deuren sloot. Het gebouw viel ten offer onder de slopershamer. De kale vlakte die ontstond werd ingericht als parkeerterrein.					
Daan
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A A N N E M E R S B E D R I J F

I N S TA L L AT I E

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

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

Naarmate we ouder worden hebben we vanzelfsprekend meer
verleden dan toekomst. We
hebben dan ook in toenemende
mate de neiging om meer met
ons verleden bezig te zijn dan
met onze toekomst. Het is dan
te hopen dat je voldoende leuke
herinneringen verzameld hebt in
je leven om daar met plezier op
terug te kijken en desgewenst
te herbeleven.
Voor veel mensen is muziek een voortdurende verrijking
van hun leven. Het grijpt terug op herinneringen en schept
vaak een prettige emotionele staat.
Kent u dat ook: dat je de eerste tonen van een bekende hit
uit het verleden hoort en dat je direct weet welk lied het is,
wie het zingt en misschien ook nog hoe lang het geleden is
dat je dat voor het eerst hoorde? Hoe kan het ook anders:
het klinkt je als muziek in de oren!
Muziek roept emoties op, soms weemoedig maar over het
algemeen wordt men er blij van. Heb je een sombere bui
of valt het je zwaar positief over je leven en de toekomst te
zijn?: Vul je ruimte met jouw welgevallige muziek. Voor de
een zal dat klassiek zijn, voor anderen het lichtere genre.
Ook daarbij zijn veel klassieke nummers. Klassiek betekent
immers niet anders dan: “stammend uit een ander tijdperk
maar nog steeds actueel”. Vandaar dat we het bij songs uit
het verleden die klassiek geworden zijn hebben over “Evergreens”; steeds actueel blijvend.
Ikzelf heb een heel lijstje met mijn favoriete nummers van
de laatste 60 jaar. Mijn belangstelling voor muziek kwam
in de 50-er jaren met de opkomst van de Rock and Roll.
Bill Haley, Little Richard, de Platters en natuurlijk The King:
Elvis Presley.
Het allereerste elpeetje dat ik ooit kreeg was Diana van de
toen nog onbekende Canadese jongen: Paul Anka. Dat is
bijna 60 jaar geleden maar als ik dat nummer voorbij hoor
komen denk ik altijd: Aan de achterkant stond: Put your head
on mij shoulder. Typisch zoals herinneringen in je geheugen verankerd zijn, inclusief de emoties die daar indertijd bij
je ontstonden. Juist omdat die zo persoonlijk kunnen zijn.

en dat is precies wat de tekst van deze song tot uitdrukking
brengt. Prachtig gezongen zinnetjes als: “ Hij zong alsof hij
mij kende en daar kreeg ik kippenvel van”.
Roberta Flack is 76 jaar en woonde in 1980 in het zelfde appartementsgebouw als John Lennon: Dakota, halverwege
Central Park in New- York waar laatstgenoemde op 8 december 1980 op 40 jarige leeftijd werd doodgeschoten door
een gefrustreerde “fan”. Alweer meer dan 35 jaar geleden!
Ter hoogte van de plek waar dit gebeurde is in Central Park
een gedenkteken geplaatst dat Strawberry Fields heet, naar
de gelijknamige hit van de Beatles, waarvoor John Lennon
de tekst schreef. Evenals Abbey Road en Penny Lane verwijst dit lied naar de jeugd van Lennon in Liverpool.
Misschien wel het allerbekendste lied van John Lennon – na
de actieve Beatles-periode, is: Imagine uit 1971. Een bewijs van zijn veelzijdigheid als zanger/muzikant, tekst- en
muziekschrijver. Het soms wat zweverig idealisme in de periode dat hij met Yoko Ono was komt in dit lied geweldig tot
uitdrukking:
Hier volgt de vertaling van een couplet en het refrein:

Stel je voor er zijn geen landen
Het is niet moeilijk om te doen
Niets om voor te doden of te sterven
Ook geen belerend geloof
Stel je voor dat alle mensen
Samen leven in vrede.
Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben
Maar ik ben niet de enige
Ik hoop dat jij je ooit bij ons aansluit
En de wereld zal een eenheid zijn.
Dico van Barneveld

Een van de mij het meest aansprekende nummers uit het
verleden [ begin 70-er jaren] is Killing me softly van Roberta
Flack. De lyrics – in het Engels veel beter dan alleen het
woordje “tekst” - zijn samen met de vertolking bepalend voor
hoe een song bij je aanslaat. Ik hoorde onlangs dit lied weer
en ik bedacht me dat deze klassieker voor mij uitdrukking
geeft aan wat gezongen woorden in combinatie met muziek
kunnen doen. Ze raken je, soms op een bitterzoete manier
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Bar-Bistro ‘Het Wedde’
Een culinair en feestelijk
adres voor uw party

Reactie op ‘Herinnert u zich deze nog’


Iedere maand een
speciaal
3 gangen menu
Voor € 17,50

Richard Wagnerlaan 85, 2253 CD Voorschoten. Tel: 071 5613895 / 06 53668343
Fax: 071 5623356 E-mail: ar.spoor@planet.nl Internet: www hetwedde.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

OVER STRAFFEN EN SLAAN

KOOPT U OOK
BIJ ONZE
ADVERTEERDERS?

Bekijk de aantrekkelijke
kortingen voor VOV-leden
in de Kortingsparade
op blz. 30
foto: René Zoetemelk

KIJKT U
WELEENS
OP ONZE
WEBSITE?

www.vovvoorschoten.nl

Ja, straf hebben we allemaal op z’n tijd wel eens gekregen. Nu
kan straffen behoorlijk doorslaan. In sommige gevallen komt het
regelrecht neer op kindermishandeling. Op dit moment is de heersende opvatting dat een volwassene nooit een kind mag slaan,
want dat is kindermishandeling. Dit kan weer naar de andere kant
doorslaan. Wat te denken van het volgende:
Een klein meisje van 7 jaar is op zeker moment thuis ontzettend
vervelend en opstandig. Na een aantal vergeefse vermaningen stuurt haar moeder haar voor straf naar haar kamer. Dat gaat
dan nog met de nodige tegenstribbeling, waardoor het meisje haar knie stoot aan een traptrede. De volgende dag vertelt ze
aan de juf op school dat haar moeder haar heeft geschopt en laat de blauwe knie zien.
Moeder wordt op school ontboden. Daar vertelt ze de toedracht, maar krijgt als boodschap mee dat de school de zaak goed
in de gaten zal houden. Zo weet het kind precies hoe ze haar ouders onder druk kan zetten.
In de tijd dat ik op school zat was het normaal dat ouders kinderen met een corrigerende tik in het gareel hielden. Dat was
algemeen gebruikelijk. Maar op school werd niet geslagen. Er waren wel andere vormen van straffen. Bij ons op school kon
het gebeuren dat een kind dat te veel praatte ‘krijt op de mond’ kreeg. Dat hield in dat ze haar handen moest vouwen met de
twee wijsvingers op de mond. Ze moest haar hoofd achterover houden en de juf pakte een schoolkrijtje en raspte met een
mesje krijtpoeder op de wijsvingers en de mond van het slachtoffer. Zo moest ze minstens een kwartier blijven zitten. Ik denk
dat het kind liever een tik had gekregen dan deze vernederende straf te moeten ondergaan.
Maar straffen kon ook anders. In diezelfde periode was mijn vader leraar op de lagere textielschool in onze stad. Op deze
school zaten soms ook leerlingen die van het bijzonder onderwijs kwamen en waarvoor de theorielessen eigenlijk te moeilijk
waren. Ze hoefden daar dan geen examen in te doen en kregen aan het einde van de schoolperiode een praktijkdiploma. Zo
konden ze toch in een weverij aan de slag.
Als de jongens straf hadden verdiend dan was het gebruikelijk dat ze voor straf een of meer bladzijden uit het theorieboek
moesten overschrijven. Op een dag had de hele klas tijdens de afwezigheid van de leraar (mijn vader dus) de zaak op stelten
gezet en hadden alle jongens straf verdiend. Elk kreeg een of meer bladzijdenummer opgegeven uit het theorieboek die hij
moest overschrijven. Wat te doen met de jongen die praktijkleerling was en waarvan mijn vader zeker wist dat hij eigenlijk
helemaal niet schuldig was. Geen straf geven zou hem buiten de groep plaatsen. Mijn vader vond de oplossing door tegen
hem te zeggen dat hij zelf maar een bladzijde uit het boek moest uitzoeken. De jongen zocht natuurlijk, zoals ook mijn vaders
bedoeling was, een bladzijde uit met een afbeelding en één regel onderschrift en was er trots op dat hij zo slim was geweest.
C.M.Gispen-Vos

TE KOOP

PLEZIERIGE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN RODE KRUIS
DOOR VERENIGING OUDEREN BELANG VOORSCHOTEN

PC met toetsenbord en PC scherm
en muis met en geïnstalleerd met
Windows 10.

Heel graag willen wij eerst, als deelnemers van de activiteiten van het Rode Kruis,
Dick Zweers en het bestuur VOV heel hartelijk bedanken voor de plezierige overname naar de activiteiten van de Vereniging Ouderen belang Voorschoten.
Inmiddels heeft de overname plaats gevonden en zijn wij heel blij dat ieder weer
zijn plekje heeft gevonden.
De ontmoetingen op de activiteiten dagen zijn zeer waardevol. Het plezier te ontdekken dat je best goed bent in Tekenen, Schilderen, Boetseren, Breien, Kaarten.
De vriendschappen die je ermee opbouwt zijn van onschatbare waarde. Het is belangrijk om bij het ouder worden, te netwerken en van elkaar te leren. De kunst is op
tijd iets af te sluiten en nieuwe plannen te maken, want er is altijd weer een nieuwe
dag, een nieuw seizoen en een nieuw jaar.

Complete PC set €150,-

Tel.: 06 1969 5810

Dinsdag morgen 09.30 - 12.30 uur: Keramiek Boetseren (oven aanwezig) en
Handwerken
Zelf materiaal meenemen. Er zijn nu nog plaatsen vrij, om (vrij) te boetseren/glazuren. Kom kennis maken! Heb jij kennis van keramiek, boetseren en wil je die vrijwillig met ons delen? Meld je nu aan, wij kijken naar je uit!
Dinsdag middag 13.30 - 16.30 uur: Tekenen en Schilderen
Heden vol, nieuwe aanmeldingen komen op een wachtlijst, schrijf je in.
Inlichtingen: Beb Roodakker, Tel. 071 5615553. V.O.V. Senioren centrum,
Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten. 0718888634
Met creatieve groet, Lisette van der Born
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Gazpacho soep
voor 4 personen

Gazpacho is een Spaans (voor)gerecht dat veelal in de zomer wordt gegeten. Het
is een groentesoep, meestal van tomaten, die koud geserveerd wordt en daardoor
heerlijk verfrissend smaakt op warme dagen. Doordat je deze soep in slechts 10
minuten maakt is het een ideaal gerecht voor als je onverwachts vrienden of familie
op de stoep hebt staan

ingredienten
1 teentje knoflook, gepeld
1 rode ui of een sjalotje, gepeld
6 (tros) tomaten
4 stengels bleekselderij, in grove
stukken
1 komkommer, geschild en in
grove stukken snijden

10 zongedroogde tomaten zelfgemaakt
of uit potje + een scheutje van de olie
1 rode peper
1 eetlepel dragon azijn (witte azijn kan
evt. ook)
2 boterhammen stevig brood
Peper en eventueel zout uit de molen

bereiding

Doe de ui, knoflook, tomaten, bleekselderij, 2/3 van de komkommer, zongedroogde
tomaten en de rode peper in een keukenmachine en mix tot een fijne massa.
Rooster ondertussen de boterhammen goudbruin. Snijd deze daarna in kleine
bokjes. Snijd de overgebleven komkommers in kleine dobbelsteentjes. Voeg een
scheutje olie van de zongedroogde tomaten toe. Schenk er een eetlepel dragon
azijn bij en roer door. Breng de soep op smaak met peper en zout. Schep de soep
in glaasjes of schaaltjes. Strooi de stukjes brood en komkommer erover.

WOORDZOEKER
De woorden zitten horizontaal,
verticaal en diagonaal in alle
richtingen verstopt. Zoek ze op
en streep ze af. De overgebleven
letters vormen de oplossing.

Oplossing:

ABRUPT
BUIKSCHUIVER
CADMIUM
CHARGEREN
COACH
CORRIDOR
ECONOMIE
ERKENTENIS
ETALAGE
FIGUURNAAD
FLUWEELZACHT
GARAGEHOUDER
GELATINEPUDDING
GELOOFSBELEVING
GLANS
GLOEIEND
GRIESMEEL
GROEZELIG
HANDTROMMEL
IMPORT
KACHEL
KNOOPSGAT
KOGEL
KOPIE
LEDIGEN

MISLUKKEN
NARCIS
NOTEN
ONDERLING
ONZEKER
OPPAS
OVERLAST
PARADE
PLEIN
POORT
PRINS
PROZA
REACTIE
RENNER
SLUNGEL
SMART
SOMBERHEID
STUDENT
TANKGRANAAT
TUNIS
UITZOEKEN
VETPUISTJES
ZAAKREGISTER
ZAKKAMMETJE
ZEPERD
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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

BRIDGEN

• alle (reguliere) tandheelkundige behandelingen
• 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

Bridge
en
KLAVERJASSEN
Iedere
Klaver13.00-16.30
jassdinsdagmiddag
enuur in ons van
startenVOVwSeniorencentrum
eer
(VSC).
vana
Zaal fopen om 13.00 uur.
Contactpersoon:
29 augu
stus
!
Thea de
Jong;

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 donderdagbridge: Heti en Rob
Rietveld,
tel: 071 5619639

tel: 5316358

BILJARTEN

Iedere woensdagmiddag
Inloop vanf 12.00 uur
in ons VOV Seniorencentrum (VSC).
Contactpersoon:
Anko Hamringa;
tel. 071 5613951

CONTACTMIDDAGEN

I.v.m. de vakantie alleen
op 8 en 22 juli en 5 en
19 augustus 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:

Patchwork
Tekenen/
Handwerken
start weer
TEKENEN/
KERAMIEK/
TEKENEN/
PATCHWORK
sta
vanaf
rt weer
HANDWERKEN
HANDWERKEN
SCHILDEREN
31 augu
vana
stu
f
s!
Iedere
maandagmiddag
Iedere dinsdagmorgen
Iedere dinsdagmiddag
Vanaf 17 februari
eens
per
13.30-16.30
uur in het van 09.30-12.30 uur in het van 13.30-16.30 uur in het 14 dagen op woensdag29van
au
gustus!
VSC
Contactpers. tekenen:
Diana van Bohemen
Tel: 06 17489592
Contactpers. handwerk:
Tineke de Wit
Tel: 071 5613162

VSC
Contactpersoon:
Bep Roodakker
Tel: 071 5615553

VSC.
Contactpersoon:
Bep Roodakker
Tel: 071 5615553

morgen 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: 071-5614363
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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

www.vovvoorschoten.nl
Ambachtspad 22

10% korting op
onze geldende
tarieven

M. SLOOS schilderwerken

RICHARD verkeersopleidingen

Korting navragen in de winkel

Rijbewijs verlengen?
20% korting op al onze lessen

Veurseweg 106
071 561 95 07 of 06 534 134 08

Schoolstraat 62
071 561 24 96

GOLFBAAN HET WEDDE

5% korting

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 35 - 071 561 35 84

5% korting op
aankopen voor uzelf

Excl. afgeprijsde artikelen

FASHION 4 KIDS

Schoolstraat 123 - 071 562 0050

Dobbeweg 3
071 561 50 02

10% korting

10% korting op alle reparaties

Tarieven navragen bij golfpro

Voorstraat 48 - 071 561 25 97

10% korting op nieuwe en

GRILL-RESTAURANT DE MAZZEL

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

WONINGTEXTIELHUIS

gebruikte computer hardware
op vertoon van ledenpas!

Papelaan 85N

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

G. BESUYEN Rijwielspecialist
Voorstraat 13 (071) 561 27 02

APK KEURING € 25,Excl. afmeldkosten en roetmeting

Korting navragen
in de winkel

WONINGTEXTIELHUIS

BLOEMENHOFJE

NAGELSTUDIO Marian Handgraaf

Treubplein 2 - 071 561 79 79

winkelcentrum Hofland
071 576 56 33

10% korting op alle
andere producten

10% korting alle
daluren abonnementen

10% korting op
alle behandelingen

RAYTHO

7,5% korting

Langstraat 49 Wassenaar
Telefoon (070)5119635

TEXACO
VOORSCHOTEN
Wijngaardenlaan 100, Voorschoten

Wasbeurt 2 € 11,95
voor de prijs van

voor de mooiste nagels
Koperwieklaan 83 - 06 53 84 942

10% korting

zie advertentie
in dit blad

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

5% korting op het
notarieel honorarium

Dobbeweg 2 - 071 560 02 00

15% korting op bedden

Advertenties
advertenties@vovvoorschoten.nl

M. PEREZ NOTARIS

AUTOBEDRIJF HAMERS

Treubplein 2
071 561 79 79

Industrieweg 4 - 071 561 19 06

Inzendadres kopij:
kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven: Mieke van Berkum,
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.

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

YOUR LIFE SPORTSCLUB

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

CONSEPTO
HEKWERKADVIES

VILANO HAARSALON

korting

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

KINDERKLEDING KINDERSCHOENEN

R. Wagnerlaan 85 - 06 22116 53

5%

KADOSHOP PEPIJN

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

ROEST TWEEWIELERS

€ 7,95

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

5% korting

ZWEMBAD HET WEDDE

Suze Groenewegerf 1
071 531 2848

COLOFON

DE TEXACOPAS VOOR KORTING OP DE
POMPPRIJS VERVALT PER 24 JUNI 2016.
KORTING OP DE WASBEURTEN BLIJFT BESTAAN!

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

GRIEKS RESTAURANT AKROPOLIS
Leidseweg 44 - 071 785 0963
www.akropolis-restaurant.nl

10% korting op
alle maaltijden

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

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 juni 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

