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Vlinders
Onbezorgd en langzaam wiekend
Fladderend van bloem tot bloem
Nergens het klimaat verziekend
En dat zelfs zonder gezoem
Kijkend naar die bonte weelde
Op deze septemberdag
Dat dit nog mijn ogen streelde
Dat ik dit vandaag nog zag
			

Z.

VAN DE REDACTIE

Zomer
Ik zie de zomer
Met haar zon, haar regen
Ik ruik de zoete geuren
Van jasmijn en wilde rozen
Ik zie de mensen blozen
Ik zie de bomen voller worden
Licht- naar donkergroen
Ik zie een regenboog
Zo hemelhoog
Zo wijd en zijd
Gebogen over d’aarde
“Het land dat ik u wijs”
Voorhanden...
Soms schaduw, soms waterwanden
Het licht boven de zee...
Om van te watertanden....
Ik ruik de zilte lucht
Een kleine kinderhand
In de mijne trekt mij mee
Langs de eb en de vloed
Gaan we heel tevree
En ik weet: “Het komt goed”...

Deze Nieuwsbrief
Wie niet echt meer goed uit de voeten kan en in het bezit is van
een tv heeft de afgelopen maanden het hart op kunnen halen.
Dat er uit die platte schermen van tegenwoordig zoveel sport
kan komen is onvoorstelbaar! Vroeger, met die grote uitstulpingen aan de achterkant van het beeld, kon je nog begrijpen
dat er naar zoveel bewegende beelden gekeken kan worden
maar met die platte dingen van nu is het gewoon een wonder.
Bijna iedere dag en nacht uitzendingen, eerst voetbal, maar er
werd ook gezorgd voor de mensen die daar niet zo van houden. Die konden genieten van allerlei detectives. Daarna de Tour de France en op het moment waarop ik dit schrijf zijn
de Olympische spelen nog in volle gang. Zelfs in de nacht hoef je je niet meer te vervelen wanneer de slaap wat lang
op zich laat wachten.
Niemand heeft denk ik dit keer met al die bewegende beelden verlangd naar een nieuwe Nieuwsbrief die dit keer wel
2 maanden wegbleef. Maar nu is hij er weer, vol met belangrijk nieuws voor het nieuwe seizoen dat in september weer
van start gaat.
Op het bericht in onze vorige Nieuwsbrief over de seniorenmiddag bij de opening van de paardenmarkt is geweldig gereageerd. Wat hebben veel van onze leden dit keer genoten van de
oliebollen en de drankjes. Zelfs het weer werkte dit keer prima
mee. Als u niet geweest bent, hebt u toch echt iets gemist!
Graag wil ik u wijzen op onze vrijwilligersmarkt op 10 september
as. waar onze VOV met 2 marktkramen vertegenwoordigd is.
Het is altijd leuk wanneer u even langskomt en het liefst met
mensen die nog geen lid van onze vereniging zijn. Mocht u zin
hebben om ons een uurtje te helpen dan kunt u zich melden bij
ons secretariaat (zie colofon op pagina 31 van deze brief).

M.L.
Ga nooit heen zonder te groeten
Ga nooit heen zonder een zoen
Wie het noodlot zal ontmoeten
kan het morgen niet meer doen

Ga nooit weg zonder te praten
Dat doet een hart zo’n pijn
Wat je s’morgens hebt verlaten
kan er s’avonds niet meer zijn
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Wie wil leren bridgen, krijgt dit keer een uniek aanbod. Er zal bij voldoende deelname een cursus voor beginners gaan
starten op de donderdagmorgen vanaf 22 september. Voor aanmelden zie pagina 7!
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In deze brief vindt u weer een hoop nieuwe informatie over de start van onze computercursussen eind september en
de inloopochtenden, waarvan de eerste op 15 september start.
Verder vindt u verslagen van reizen, evenementen en oproepen voor hulp voor de diverse commissies binnen onze
vereniging. Vooral onze nieuwe commissie Belangenbehartiging, die maar uit 2 leden bestaat, heeft versterking nodig!.
De voorlopige plannen van onze evenementencommissie worden nogmaals genoemd. Zowel onze reis- als evenementencommissie wachten gespannen op nieuwe ideeën van de kant van onze leden.
Een ander mooi verhaal waarop u mag reageren, gaat over automaten.

Volgende Nieuwsbrief
Onze volgende Nieuwsbrief, de oktoberbrief zal weer één maand beslaan. Deze brief zal vanaf
30 september a.s. bezorgd gaan worden. De inzendingen dienen uiterlijk 10 september 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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De afgelopen zes maanden stonden grotendeels in het teken van alles wat met het nieuwe onderkomen, het VOV
Senioren Centrum, te doen had. Er moest veel werk worden verzet wat betreft inrichting en onderhoud en alle deelnemers aan de activiteiten moesten wennen aan de nieuwe opzet en soms, nieuwe tijdstippen. Deze zomer is er een wat
rustiger periode aangebroken met weinig activiteiten. Wij kijken ernaar uit, dat alle activiteiten weer starten in de week
beginnende maandag 5 september en verheugen ons in de toenemende belangstelling voor de vereniging en haar
activiteiten.

Wat ons wel zorgen baart, is het feit, dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden die de activiteiten
begeleiden; met name voor de maandagbridgeclub, de Reiscommissie en de commissie Belangenbehartiging zijn wij dringend op zoek naar nieuwe mensen, maar ook bij de redactie van de Nieuwsbrief.

Aanmeldingen zijn harte welkom bij het secretariaat: secretaris@vovvoorschoten.nl
of telefoon: 071 5612502

BELANGENBEHARTIGING BIJ DE V.O.V.

VOORSCHOTEN

Zoals bekend zijn twee leden van het voormalige ANBO-bestuur toegetreden tot de VOV om de belangenbehartiging vorm te geven. De zo ontstane
Commissie Belangenbehartiging houdt zich met de volgende onderwerpen
bezig .
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Deelname aan de vergadering van de Sociale Alliantie
Voorschoten (SAV)
De Alliantie heeft als doel om binnen Voorschoten aandacht te
vragen voor de armoedeproblematiek en waar mogelijk om
bestaande armoede te bestrijden.

•

Deelname aan de Adviesgroep Toegankelijkheid
De groep spant zich in om de toegankelijkheid en bereikbaarheid
van openbare ruimten voor mensen met een functiebeperking te
verbeteren.

•

Belangenbehartiging met betrekking tot het beleid van de Gemeente Voorschoten
Zo heeft de commissie namens de VOV gereageerd op de Woonvisie 2016-2019 en de Verkeersvisie 2016.

•

Deelname aan activiteiten die tot doel hebben de situatie van ouderen in Voorschoten inzichtelijk te
maken en zo voorstellen voor beleid en/of maatregelen te genereren

•

Het coördineren van de hulp bij belastingaangifte

De ouderen belangenbehartiging is een nieuwe loot aan het dienstenpakket van de VOV. De inhoud en vorm van
deze behartiging moet nog verder worden ontwikkeld. Wie daarbij wil helpen is van harte welkom.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met Herman Morssink of Peter de Boer. Beiden zijn te bereiken
via de redactie van de VOV Nieuwsbrief.

OPROEP BEZORGERS NIEUWSBRIEF

WIJ ZOEKEN 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
VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3

ELKE VRIJDAGMIDDAG
V.A. 13.30 UUR
Met o.a. bingo, biljarten, klaverjassen,
rummicuppen en gezellig kletsen
Elselien Veneman

BRIDGE-SEIZOEN 2016-2017

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

Het bridge seizoen 2016-2017 begint donderdag 1 september 2016 in het VOV gebouw aan
de Professor Einsteinlaan 3, we hebben nog plaats voor nieuwe paren en willen tevens bij voldoende belangstelling met ingang van het nieuwe seizoen bridge les aanbieden.
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 ons VOV gebouw. De lessen zijn als
volgt gepland:

N.B. DE BRIDGE
OP DE
MAANDAGMIDDAG
START WEER
VANAF
5 SEPTEMBER!

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.

in Voorschoten

catering aan huis
ook bij bedrijven
voor de feestdagen

N.B. Als u graag Bridge wilt leren dan is dit uw kans: zo goedkoop
kunt u nergens anders terecht en kwaliteit gegarandeerd!

VOV GALERIE OPNIEUW VAN START
www.foodisfriend.nl | mail@foodisfriend.nl

Advies • Ondersteuning • Zorg

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

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

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Bij de opening van het nieuwe VOV centrum, eerder dit
jaar, is dankzij een flink aantal leden een  expositie van
schilderijen en aquarellen gerealiseerd.
We denken dat het zo langzamerhand tijd wordt om
nieuw of verborgen talent ook een kans te geven om
werk te exposeren. In de afgelopen jaren hebben al
meer dan 10 exposanten gevarieerd werk getoond in
de toenmalige VOV ruimte in de Rossiniflat.
We hopen binnenkort weer nieuw werk te tonen in het
veel ruimere en lichtere VOV centrum. De huidige exposanten zullen dan plaats maken om nieuw werk onder
de aandacht te brengen. We hopen dat een flink aantal
deelnemers de nieuwe expositie van de VOV galerie
helpt realiseren.

Als u wilt deelnemen en eigen werk wilt
exposeren kunt u contact op met:

Ben Vleeming: bj.vleeming@ziggo.nl of per telefoon 071 561 43 63
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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

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

Voor het opgeven van feestelijkheden of voor verdrietige zaken kunt
u contact opnemen met Ria Happel, tel: 071-5614661
De heer L. de Waal werd 92 jaar. Els feliciteerde hem. Ondanks dat hij last heeft van hartfalen, was het heel gezellig
en niet alleen door de heerlijke boterkoek met gember die zijn
vrouw had gebakken. Ze vertelden dat ze graag lezen, speciaal de boeken van schrijver Hendrik Groen. Vooral de dagboeken raadde hij Els aan. Zijn vrouw is bezig met het tweede
deel: ”Zolang er leven is”.

Een andere Fam. C. van Leeuwen-Reichhardt was 63 jaar
getrouwd. Els feliciteerde hen. Het gaat gelukkig goed met
hen. Beiden zijn nog zoveel mogelijk actief. Fietsen doen ze
nog graag. Verder zijn ze creatief. Poppen kleedt ze in klederdracht en haar man was van beroep instrumentenmaker. Nu
maakt hij nog van alles van metaal, maar dan in miniatuur, b.v.
een schaartje, heel kunstig. Geweldig vond Els.

Met de heer M. Beije, 89 jaar gaat het helaas geestelijk niet
goed. Alles moet hij opschrijven vertelt hij diverse keren, maar
hij heeft een speciaal klokje om het te onthouden. Hij fietst
gelukkig nog wel en ook het spel jeu de boules speelt hij nog
graag.

Mevr. E. Hofste-Poel vierde haar 91ste verjaardag. Het was
een gezellig koffie-uurtje. Ze is nog heel gelukkig met haar
man en hij met haar. Ze kunnen hele verhalen vertellen hoe ze
elkaar gevonden hebben.

Mevr. C.M. de Mooij-Valderen vierde haar 90ste verjaardag
heel gezellig in het Wedde. Neven en nichten waren erbij. Een
neef had zich verkleed en vermaakte het gezelschap als pias.
Het bleek dat hij dat altijd doet op feestjes. Aan Thea vertelde
ze uitbundig over het feest en tot slot dat haar vader begrafenisondernemer was.
Mevr. P.W. Overgaauw lag in het zorgcentrum in Leiden, na
een hersenbloeding. Iedere dag kreeg ze therapie, maar helaas kreeg ze er een TIA bij; toen moest ze het rustiger aan
doen. Maar als grote verrassing bleek Erica Terpstra ook bij
haar op de afdeling te liggen, vertelde ze Thea.
Garry feliciteerde de fam. N.T. van de Geest-Vosse met hun
64-jarig huwelijksjubileum. Het is voor hen wel wennen in
Adegeest, maar in hun eengezinswoning was het niet meer te
doen voor de heer van de Geest. Ze hadden geen keus. Maar
gelukkig gaat het beter met hem en daar zijn ze heel blij mee.
Garry werd heel hartelijk bedankt voor de bloemen.
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Garry feliciteerde ook de Fam. A.J. Pieters-Roon met hun
60 jarig huwelijk. Gelijk met de burgemeester kwam ze op de
receptie. Ook al loopt de heer Pieters met behulp van een rollator, het gaat goed met hen. Ook speelt hij nog graag viool
vertelde hij. Het was reuze gezellig en ze bedankten voor de
bloemen.
Mevr. E. de Graaf -Tielen, sinds kort is haar man overleden.
Hij verbleef al heel lang in een verzorgings- verpleeghuis. Om
haar man te gedenken, werd er een mooie herinnerings-bijeenkomst gehouden met haar kinderen, familie en vrienden.
Zij denkt er nog graag aan terug. Maar het afscheid blijft moeilijk.
De heer en mevr. P.A. van Duynhoven-van Lieverloo waren
64 jaar getrouwd. Thea zocht hen op. Sinds kort wonen ze in
het verzorgingshuis Topaz. Meneer van D is al 43 jaar met
pensioen. In zijn werkzame leven was hij marinier. Thea vond
het bezoek erg gezellig.
De fam. A.M. van Leeuwen-Vosmeer is 61 jaar getrouwd.
Lien bracht er een paar gezellige uurtjes door. Er werden leuke
verhalen verteld over hun kinderen, maar ook over de vakanties die ze in het buitenland doorbrachten. Zelf hadden ze in
het buitenland een vakantiehuis, maar daar gaan ze niet meer
heen. Trots liet oma een jurkje zien, dat ze zelf voor haar kleindochtertje gehaakt had.
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Zo is het ook met het echtpaar P. Zonneveld-de Koning. Ze
zijn 57 jaar getrouwd. Lang woonden zij op de boerderij,maar
nu al heel wat jaartjes in een eengezinswoning. En met plezier.
Maar zo nu en dan is er heimwee. Regelmatig komt hij terug
op de boerderij, waar nu zijn zoon woont. Van Piet lezen we
ook in onze nieuwsbrief zijn gedichtjes. Knap.
Lien bezocht onze Piet Moleveld en zijn vrouw die 59 jaar
getrouwd waren. Door het mooie weer konden ze lekker in
de tuin genieten van koffie met wat lekkers. Lien bracht een
mooie blauwe Hortensia mee. Ze hoopte dat hij op den duur
niet roze zou worden. Piet zou haar op de hoogte houden.
De heer en mevr. J.A. van Deursen-Steen waren 50 jaar getrouwd. Thea feliciteerde hen. Meneer van Deursen was gelukkig op tijd hersteld van een herseninfarct om het feest mee
te vieren in het Wedde. Het was heel gezellig. Hij rijdt graag
en goed auto, daarom was hij chauffeur op de bus naar de
Hanzesteden.
Els zocht Mevr. C.M. Willems op voor haar 90ste verjaardag.
Kort daarvoor had ze behoorlijk griep gehad. Drie jaar geleden
is ze van Andelst naar Voorschoten verhuisd. Lekker dicht bij
haar kinderen. Helaas leeft haar man, die architect was, niet
meer.
Meneer J.F. van Duijnen is 95 jaar geworden. Thea hoorde
van hem dat hij blij is dat hij ‘s maandags kan bridgen. Maar hij
verheugt zich enorm op de rivieren cruise.
De fam. H. Dijkers-Pex werd door Els gefeliciteerd met hun
55 jarig huwelijk. Het weekend ervoor vierden zij het in Preston
Palace. Het feest begon al om 11.00 uur. Hun dochters hadden van groene flessen een hart gemaakt en op de dag zelf
het hart gevuld met een boeket bloemen. Prachtig, vond Els.
Mevr. Van Wissen-Klaver kreeg gezellig Lien op bezoek. In
het Wedde had de 92 jarige een heerlijk etentje gehad met
de kinderen en de kleinkinderen. Ze is nog lekker bezig met
o.a. het maken van kaarten en kilten. Dat alles zonder bril. De
boodschappen doet ze samen met haar dochters.
De fam. P. Honsbeek wordt reuze hartelijk gefeliciteerd met
hun 50 jarig huwelijk. Hoe wij dat weten is een raadsel. En dat
mag het bruidspaar zelf uitzoeken. In elk geval een heel mooie
dag op 3 september.
Ria Happel-Steenbeek
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COMPUTERRUBRIEK
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VOV COMPUTERCURSUSSEN
FEEST

Herkent U het? Het is ongeveer midden of eind mei en
je ziet feestelijk vlaggen links en rechts vrolijk wapperen.
Er is niemand van de koninklijke familie jarig en er is ook
geen nationale feestdag, even goed kijken en wat zien
we nog meer… een schooltas, naast de vlag. Dan weten
we het. Iemand is geslaagd voor haar/zijn eindexamen,
VBMO, HAVO, VWO of het GYM.
Waarvoor dat maakt niet uit: er is een feestvreugde want de eerste en belangrijke
mijlpaal is behaald! Een toekomst ligt open en wat er nu gaat gebeuren is even niet
van belang. Wordt er verder gestudeerd, een vervolgopleiding, HBO of UNIVERSITEIT, of wordt er meteen deelgenomen aan de arbeidsmarkt?
De keuze is groot en eigenlijk is die beslissing al eerder genomen. Je moet je immers bijtijds opgeven, of het nu solliciteren is of een studie. Vaak moet je afwachten
of er wel een studieplek is en waar? Dat alles is nu opzij gezet, nu eerst feest. De eindexamenfeesten zijn dan ook bijna een
dagelijks ritueel en de schoolboeken liggen klaar om verkocht te worden. Geen interresse voor de schoolcampus want wat je
echt nodig hebt weet je immers nog niet. De welverdiende vakantie staat in de schijnwerpers, alleen er opuit of met een hele
groep naar de zon. Veel apps worden bekeken, facebook, twitter helpen om een keuze te maken. De wereld lacht ze toe.!!!
De feestvierders beseffen alleen niet dat deze mijlpaal de eerste is en dat er nog vele hindernissen genomen moeten worden
om uiteindelijk zover te komen dat je financieel zelfstandig kan leven. Zelfs als je kiest om te gaan werken en de studie als
afgesloten te beschouwen dan is het ook de onderste tree waar je op staat. Carrière maken we allemaal met of zonder titel
laat die vlag dus heerlijk waaien. Nu is het genieten van het behaalde resultaat.
Helen Meijer

MOOIE HOBBY
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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Bij mijn bezoek aan de
heer en mevrouw Van
Leeuwen heb ik van hun
hobby mogen genieten.
De heer Van Leeuwen
maakt voorwerpen van
hout, o.a. deze scharensliep die ook echt werkt en
mevrouw kleedt poppen
in allerlei klederdrachten.
Tot in de kleinste details
zelf gemaakt. Voor de klederdrachten hebben zij
het hele land afgereisd.
Ik vond dit wel een vermelding in de nieuwsbrief
waard.
Els van Brink

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.

Op 26 september begint de cursus 2016-2017 van de
VOV Computercursussen.
Zoals gebruikelijk geven we weer de basiscursus Windows.
De meeste mensen zullen inmiddels Windows 8.1 of W7 hebben ingeruild voor W10. Voor sommigen blijft W7 favoriet en
zij stappen niet over op W10. Voor de overstappers naar W10
is de basiscursus geschikt om de belangrijkste verschillen met
W8.1 en W7 te leren kennen.
Gezien de belangstelling voor de succesvolle workshop ‘Basiskennis iPad geven we deze nog een keer.
De inloopochtenden starten op 15 september. Dan kunt u weer om raad en daad vragen aan onze medewerkers. De inloopochtenden zijn er iedere 1e en 3e donderdag van de maand, van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Sinds 2009 zijn de prijzen van de computercursussen niet veranderd. Helaas zijn de onkosten in de loop van de
tijd wel gestegen. Daarom heeft het bestuur besloten de prijzen van de VOV computer-cursussen aan te passen
aan het huidige onkosten niveau. De nieuwe prijzen staan hieronder vermeld.

LEER WINDOWS 10 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!
Start op dinsdagochtend 27 september om 10.00 uur.

BASISCURSUS voor Windows 10, 8.1, 7.
leden: € 90,- niet-leden € 95,- inclusief cursusboek en
consumpties. Cursusduur 8×2 lesuren op maandag- of
vrijdagochtend.

Start op maandagochtend 26 september om 10.00 uur.
Start op vrijdagochtend 30 september om 10.00 uur.

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

DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN
De inloopochtenden zijn op iedere eerste en
derde donderdag van de maand van 10.00
uur tot 12.00 uur. Bestemd voor iedereen die
zich wil informeren over de computer of tablet en
de vele toepassingen. De begeleiders zullen uw
vragen beantwoorden. Als u uw laptop of tablet
heeft meegebracht, kunnen de begeleiders laten
zien hoe u een probleem kunt oplossen.
DE EERSTE INLOOPOCHTEND VAN HET SEIZOEN
IS OP 15 SEPTEMBER!

AANMELDEN:
Sluitingsdatum voor het volgende nummer is

10 SEPTEMBER

VOOR DE CURSUSSEN EN WORKSHOPS
KUNT U ZICH AANMELDEN BIJ DE HEER
CHRIS VAN DER JAGT,
TEL. 071 - 561 84 80 (NA 10.00 UUR).
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VAN DE REISCOMMISSIE
AFSCHEID CONNY LANGEVELD
Op 11 augustus j.l. heeft de Reiscommissie helaas afscheid moeten nemen
van Conny Langeveld, die wegens verhuizing naar Drenthe haar deelname
aan de commissie heeft opgezegd. Wij zijn Conny erkentelijk voor de wijze
waarop zij haar taak in onze commissie heeft vervuld en zullen haar node
missen.
Dit betekent natuurlijk, dat wij naarstig op zoek zijn naar een opvolgster/er
voor de Reiscommissie. Er was sowieso al een wens aanwezig om het aantal
leden van de commissie uit te breiden. Wij zijn op zoek naar enthousiaste
mensen die willen meedenken over mooie bestemmingen voor dag en meerdaagse reizen en die zelfstandig deze reizen kunnen uitwerken, een opzet
voor de tekst met foto’s voor de Reisgids kunnen maken en de reizen begeleiden. Daarboven is er sterke behoefte aan een administratieve kracht, die
zorgdraagt voor het verwerken van de aanmeldingen en de betalingen.
Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u terecht per mail:
reiscommissie@vovvoorschoten.nl of telefoon: 071 561 2502

DAGTRIP
FRIESLAND
Foto’s:
Addie Stienstra

VERSLAG DAGREIS NAAR HET ZUIDERZEEMUSEUM OP 16 JUNI

DAGTRIP
ENKHUIZEN
Foto’s:
Elsbeth Koopmans

Op donderdag 16 juni j.l. vertrokken wij met een select gezelschap per comfortabele Lubbebus richting Enkhuizen om daar het alom bekende Zuiderzeemuseum te bezoeken. Het museum vertelt de verhalen van het dagelijks leven
van de mensen, die vroeger rond de Zuiderzee woonden, voordat de Afsluitdijk
in 1932 werd aangelegd en het open water afsloot, waarbij de naam veranderde in IJsselmeer. Onderweg hoorden wij veel interessante feiten over het
landschap, dorpen en steden die wij passeerden. Het beloofde, ook gezien het
weer, een prachtige dag te worden en dat werd het ook.
Nadat de kaartjes voor het museum waren gekocht, gingen wij met de veerboot
naar het eiland, waarop het buitenmuseum is gevestigd. Een wandeling langs
de pittoreske huizen en andere gebouwen naar het restaurant gaf ons al een
goede indruk wat er te zien viel. Na de koffie met gebak kregen wij een bijzonder leuke en leerzame rondleiding door een gids. Zo kregen we inzicht in de
oude ambachten, waarvan ook demonstraties worden gehouden. Na de lunch
kon men op eigen gelegenheid het buitenmuseum verkennen. De huizen, winkels, werkplaatsen en andere gebouwen zijn
zoveel mogelijk authentiek, alleen van de gebouwen die Rijksmonument zijn of die een belangrijke positie innemen in dorp
of stad, zijn replica’s gemaakt. Ook de klinkerstraatjes, grachtjes en sloten zijn op historisch verantwoorde wijze aangelegd.
Nadat we weer per museumveerboot waren teruggevaren naar de uitgang, stond daar de bus te wachten om ons via de
dijk Enkhuizen/Lelystad te brengen naar het restaurant, waar wij het diner zouden gebruiken. Helaas kwamen we tussen
Amsterdam en Halfweg in de file te staan. We waren toch nog rond de geplande tijd in het restaurant om van een heerlijk
diner te genieten: een mooie afsluiting van deze dag.
Elselien Veneman

REIZEN 2017
Op dit moment is de Reiscommissie al bezig een opzet te maken voor de dag en meerdaagse reizen in 2017. Wat we willen
gaan aanbieden is een reis in januari/februari 2017 naar een oord met een prettig klimaat om even aan de natte, koude en
sombere winter te ontsnappen. Verder stellen wij ons voor weer een busreis naar Duitsland te maken en, eigenlijk als vast
onderdeel: de Rivierencruise in augustus.

Graag willen wij van u horen, wat uw wensen t.a.v. de reizen zijn en natuurlijk staan wij open voor
allerlei suggesties! U kunt ons mailen: reiscommissie@vovvoorschoten.nl of contact opnemen
met de leden van onze Reiscommissie.
TIP
Tenslotte nog een tip, niet alleen voor reizigers, maar eigenlijk voor iedereen: programmeer in uw mobiele telefoon het nummer van degene die gebeld moet worden in geval van nood en sla dit nummer op onder de naam: ICE (In Case of Emergency (in geval van nood)). Op deze manier kunnen zowel nationale als internationale hulpverleners snel dit nummer vinden
als u iets overkomt en zelf niet in staat bent dit aan te geven.
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REIZEN
BOOTTOCHT GOUDA

De jaarlijkse boottocht is weer achter de rug. Ondanks dat
het weer niet mee zat hebben we toch genoten. Het is nog
niet zo vaak voorgekomen dat het tijdens de tocht niet zulk
mooi weer was. Meestal kwamen we ‘s avonds met “bruine
koppen” thuis. Maar slecht weer heeft ook zijn voordelen,
je praat meer met elkaar en loopt eens langs een andere
tafel. De reis ging deze keer naar Gouda. Wat is alles vanaf
het water toch leuk om te zien. Mooie huizen met prachtige
tuinen, leuk om al die verschillende smaken van het inrichten van de tuin met planten en bloemen te zien. Ik zelf vind
het heerlijk om te varen en het was best ver. De koffie met
gebak ontbrak natuurlijk weer niet en we lieten het ons best

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
smaken. Plus minus 13.00 uur kwamen we
in Gouda aan, waar we na de soep en een
broodje kroket even een uurtje onze benen
konden strekken en daar werd goed gebruik
van gemaakt. Jammer dat het weer ging regenen en iedereen weer snel terug was op
de boot. En toen kwam het bijzondere: deze
keer hadden wij een high tea. Nou ben ik een
zoetekauw dus was het aan mij goed besteed en gezien de
animo van de anderen viel het in goede aarde. Het was in
een woord zalig en ik denk dat niemand ook maar even aan
de lijn heeft gedacht. Het was meer dan lekker, lekker en
nog eens lekker. Het was een prachtige tocht en alle hulde
voor de bediening. O ja, een oude bekende kwam naar mij
toe. Daan Zwaan. We hebben oude herinneringen aan de
Oude Leidscheweg opgehaald, dat is erg leuk, als je zo erover praat. Wat zijn er dan veel bekende mensen overleden,
maar ja zo gaat dat nou eenmaal. Laten we zoveel mogelijk
genieten van de dingen die we nog kunnen doen. Zo dat is
nog een heel blad vol geworden, tot de volgende keer.
Rina Politiek

DAGTOCHT MET DE OLYMPIA

De weergoden hadden het echt op de VOV-ers gemunt. Onze derde lustrum- tocht met de Olympia begon met een loodgrijze hemel en regen. Met man en zoon kwamen wij veel te vroeg op de Frans Halsplantsoen. Ik vreesde dat we in de regen
voor het inschepen zouden moeten wachten. Maar nee hoor! VOV-ers zijn overal op tijd en het bovendek was al vol met
lawaai en blije gezichten, weer of geen weer! Na de nodige perikelen van: is iedereen aan boord en missen we niemand?
vertrokken we op tijd, in de regen, uit Voorschoten.
Welkomstwoorden van de kapitein en de voorzitter en dan de lang verwachte koffie met gebak. Allemaal lekker en intussen
veel kletsen, wat ons geen moeite kost en naar buiten kijken naar al die fraaie villa’s aan het water. Persoonlijk vond ik het
traject een beetje saai, maar ja dat is een kwestie van smaak. Voor Gouda hebben we een kopje soep, smaakte goed: lekker
warm en een kroket gehad, al dat praten en kijken had ons uitgehongerd. Daarna hebben de moedigen, gehuld in hun regenspullen, Gouda onveilig gemaakt. Naam achtergelaten voor controle, verbeeld je als ze zonder jou vertrekken! Iedereen
was op tijd terug voor de langverwachte High-Tea.
Oogstrelend en calorieënrijk, but who cares, Joop Puls had het over maaltijden van 3000 calorieën per dag in het hotel in het
Sauerland. We hebben denk ik met de nodige drankjes de 5000 bereikt. Voor een dag, dat mag! Ik zat aan een tafel met drie
luie mannen. Stond veelvuldig op om hun wensen te vervullen en noem maar op: petit fours, pasteitjes, broodjes, te halen.
En dan plotseling kwam de zon door en werd alles warmer en vriendelijker en we waren ook nog bijna thuis.
Vlug,vlug, we hadden een taxi besteld en die moet je niet laten wachten. “En hoe was het mevrouw?” vroeg de jonge chauffeur. “Niet te vermoeiend?” “ Neen, erg leuk ook met de regen.” “Doet u het volgend jaar ook?” “Bij leven en welzijn waarom
niet?” Wijze laatste woorden.
Gisella van Duijnen

VOORBEREIDING VOOR DE CRUISE
Ik hou van vakanties, alle soorten: korte, lange, in de winter,
in de zomer. Maar ...ik heb een hekel aan wat vooraf gaat.
Wat neem je mee? In Nederland is er een kledingprobleem,
aangezien je op een dag de vier seizoenen kan treffen, dus
truien maar ook luchtige shirts mogen niet ontbreken in je
koffers. En dan het huis: moet absoluut schoon achtergelaten worden, alles picobello. Verbeeld je dat je je iets overkomt en je familie een smerige boel aantreft?
Voor de cruise hadden we al besloten nog voor de verschijning van de Reisgids. Dat was goed en leuk voor mensen
van onze leeftijd. Met goed weer zou het een idéale vakantie
zijn. We kennen VOV-ers die we vaker tijdens reizen hebben
ontmoet. Het is altijd leuk met elkaar te zijn.
Helaas op deze cruise zal ik iemand moeten missen wiens
man een lange en solo reis heeft ondernomen. Zo kan het
ook gaan.

Het is heerlijk om acht dagen iets anders te doen dan je
dagelijkse routine, maar er zijn gebeurtenissen die je plezier
temperen en waar je niets aan kan doen.
Dat zal een goede kennis ook ondervinden dat soms niet alles loopt zoals gepland, ze besprak de hut voor twee personen , ruim op tijd, om tot haar schrik vorige week te ontdekken, toen bewijs van spreken hun koffers klaar stonden, dat
ze niet met haar rollator in de loopgangen van de boot mag.
Adieu cruise, teleurstelling en plannen die in het water vallen: geen koffie of wijntje in het zonnetje, geen potje bridge
s’avonds, wat jammer toch!
Ik zal mijn best doen met huis en tuin, de koffers( twee kleintjes , niet teveel kleren, inpakken is erg, uitpakken nog erger)
pakken en met bekende en onbekende VOV-ers genieten
van al het moois dat Nederland te bieden heeft.
Ik beloof u een vervolg.
Gisella van Duijnen
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EVENEMENTEN

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.
Voor uitgebreide informatie over de komende evenementen kunt
u kijken in de vorige Nieuwsbrief (juli/augustus) of op de website:

VREUGDE NAAST VERDRIET

www.vovvoorschoten.nl

FEESTAVOND VOOR VOV-LEDEN
5
NOV Gratis toegankelijk, Locatie Cultureel Centrum Voorschoten.
2016 De zaal gaat open om 19.30 uur. Bij binnenkomst ontvangt u geheel
gratis 2 consumptiebonnen.

KERSTDINER
19
DEC Locatie: De Gouden Leeuw te Voorschoten..
2016 Nadere informatie volgt.
PHILIPPE GEUBELS
3
MRT GAAT NIET DOOR
2016 Voor deze voorstelling zijn geen tickets meer verkrijgbaar.
18 of 19 JON VAN EERD: HARRIE LET OP DE KLEINTJES
MRT De evenementencommissie is bezig om tickets voor deze voorstel2016 ling te verkrijgen. Wegens vakantietijd weten we op dit moment nog
niet of het ons gaat lukken.
Voor leden € 32,50, voor niet leden € 35,-.
Eigen vervoer. Locatie: Rijswijkse schouwburg.
Bent u geïnteresseerd? Geef u zich dan op bij Til Heijsteeg.
tel. 071-8874510. of email til.heysteeg@ziggo.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VERSLAG THE BODYGUARD
14 juli 2016 de langverwachte avond van de musical The Bodyguard. 40 leden en niet leden vertrokken ruim op tijd met de bus
naar het Beatrixtheater te Utrecht. Ruim op tijd aanwezig en tijd
voor een versnapering. Even gekeken op het scherm wie wij konden verwachten op het toneel. Geen Romy Montero maar April
Darby, maar wel met het lekkere ding Mark van Eeuwen. Een
voorstelling die niet onderdeed voor de verfilmde versie (die we
trouwens 1,5 week later op de TV konden zien). Mooie plaatsen
dicht bij het toneel. De muziek was weergaloos, het toneelspel
was geweldig en vol met humor. De pistoolschoten qua geluid erg
hard. Zo hard zelfs dat ik stijf in mijn stoel zat en volgens mij meerderen met mij. Trouwens het geluid bij de gehele voorstelling was
erg hard, maar daar staat het Beatrixtheater om bekend. In ieder
geval hebben wij genoten van de musical. De bus stond op de afgesproken plek na de voorstelling en nadat we er allemaal waren
reden wij weer terug naar Voorschoten.
Til Heijsteeg, lid evenementencommissie.

KARIN BLOEMEN: VOLLE BLOEI
31
MRT De evenementencommissie heeft een optie op een aantal tickets.
2016 Voor leden € 32,50, voor niet leden € 35,-.

Na de apotheose van een fantastische avond “The
Bodyguard” in het Beatrix theater te Utrecht, thuis
nog even het journaal op T.V. gekeken. En wat een
schrik een aanslag in Nice met vele doden en gewonden op de Nationale Feestdag van Frankrijk, 14 juli.
Daar zat ik weer te snikken, zoveel tranen zijn al
gevloeid de afgelopen 8 maanden, nadat mijn man
Piet plotseling een hartstilstand thuis kreeg. Eindelijk
weer eens een leuke avond willen beleven naast je
verdriet. En dat was het zonder meer en zo prima
geregeld. Van te voren al in de nieuwsbrief en gedurende de hele voorstelling.
The Bodyguard, vroeger als film met Whitney Houston in de hoofdrol. Een vrouw met een jong kind, die
in haar carrière er alles voor over heeft een Oscar
te behalen. Die gestalkt wordt door een gek, in deze
hectische tijd, jammer genoeg al veel te vaak de werkelijkheid. Met fantastische dansers, flitsend tot het
laatste moment. En een geweldige muzikale begeleiding. Met Mark van Euwen als de bodyguard en ook
een bijzondere rol voor Carolina Dijkhuizen. En het
jongste talent speelde de sterren van de hemel.
Mijn vriendin was ook erg enthousiast. Wel was het
niveau van het geluid op bepaalde momenten schrikbarend hard.
In de bus terug met een prettige chauffeur werden we
nog even bijgepraat door Til Heijsteeg en de voorzitter Aat Stahlie. En wat heeft de evenementencommissie zijn best gedaan.
N.B. De stand-in van Romy Monteiro, in de rol van
Rachel, is ook een groot nieuw talent.
Brigitte Wezepoel-Dekker

Eigen vervoer. Locatie: Leiden
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij Thea Zweers,
tel. 071-5614084 of email: Thealuyten10@gmail.com.

25 of 26 TINEKE SCHOUTEN: T-SPLITSING
APRIL De evenementencommissie heeft een optie genomen van 40
2016 tickets. Voor leden € 38,50, voor niet leden € 41,-.
Eigen vervoer. Locatie: Leiden
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij Thea Zweers,
tel. 071-5614084 of email: Thealuyten10@gmail.com.

DINERSHOW: SOIRÉE FRANÇAISE
??
MEI Een avond in Franse sferen Bon appétit. U geniet na het ontvangst2016 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 (35 personen) kunnen wij voor een bus zorgen,
anders wordt het eigen vervoer. Locatie: Rijswijk.
Bent u geïnteresseerd? Geef u zich dan op bij Til Heijsteeg.
tel. 071-8874510. of email til.heysteeg@ziggo.nl
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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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AUTOMAAT
In de jaren vijftig werkte men ook op de zaterdagmorgen. En als we dan mijn vader van de tram gingen
halen, kregen we altijd een griot uit een rolletje van hem. Nou ja, echt rollen deed het natuurlijk niet want
de griotjes waren langwerpig. De rol werd altijd getrokken uit de snoepautomaat bij Planje, de groenteboer. Ik kan me de automaat nog helemaal voor de geest halen en natuurlijk ook veel van de snoeprollen.
Zo had je kleine pepermuntjes in een rolletje van 10 cent en voor een kwartje kreeg je de grote Kingpepermunten. En ook waren er de fruitsnoepjes van Rang (is alleen een Rang als er Rang op staat) en ook
die groene menthol. Voor een kwartje. Voor een dubbeltje was er het rolletje drop van Venco. Die dropjes
hadden zo’n holte. En dan probeerde je altijd om ze daarmee aan je tong te plakken, want dan deed je
er langer mee.

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

En ook niet de smaak maar wel de geur kan ik me nog heel
goed herinneren van de automatiek bij de snackbar. Eten
uit de muur! Wat een plezier om het glazen deurtje naar
beneden te klappen om er- op een kartonnetje - je kroket of
nasibal uit te pakken. Het was echt een uitje om samen met
een stel vrienden iets uit de muur te gaan eten.

06 14 47 66 77

Met een ladder in je kous kon je natuurlijk niet serieus uitgaan. Maar daarom niet getreurd want gelukkig was er
de kousen-automaat waar je een paar, in verschillende
diktes(derniers) of kleur kon halen. En ook de panty, die de
nylons verdrong, was, in een doosje, uit de automaat te halen.
Gemak dient inderdaad de mens. In plaats van in het postkantoor in de rij voor een loket te staan, kon
je op gegeven moment zelfs één postzegel halen uit de automaat, waar je ook een briefkaart uit kon
draaien. Later kwamen de postzegels in boekjes. Er bestonden zelfs grammofoonplaten-automaten waar
je een singeltje uit kon halen. In de steden wel te verstaan.

voorschoten

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

De 45-urige werkweek werd begin jaren zestig afgeschaft en helaas verdwenen de snoeprolletjes-automaten ook. Ik kan er zelfs niet eens meer een afbeelding van vinden op het internet! Maar gelukkig hebben we de herinneringen nog. En herinneren doen we natuurlijk allemaal de toverballen-automaat. En
dan telkens maar die bal uit je mond halen om te zien welke kleur hij nu had. Maar wie herinnert zich de
smaak nog??? Ik niet in ieder geval.

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

De sigarettenautomaat mag natuurlijk niet ontbreken in deze reeks. Die zijn echt helemaal uit het
straatbeeld verdwenen. In hotels, waarschijnlijk
ver weggestopt in de kelder en weg van minderjarigen, zal je er
waarschijnlijk nog wel eentje kunnen vinden. Een automaat die niet
zo’n heel lang leven beschoren was en die we ons daarom ook nog
maar nauwelijks herinneren is de stempelautomaat voor de strippenkaart.
Zouden de automaten die je vandaag de dag bij boerderijen vindt en
waar je eieren, bloemkool of in de zomer kersen uit kunt halen, op
een zelfde lot kunnen rekenen?
Het lijkt wel een beetje een komen en gaan met al die automaten.
Maar gelukkig zal die ene altijd wel te kiezen zijn, dat maatje van
onze auto, de automaat op wielen.

HEEFT U HERINNERINGEN AAN AUTOMATEN? 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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WIE
HERKENT
DEZE
FOTO?
EN WIE KAN
IETS VERTELLEN
OVER DE PLAATS
WAAR DEZE
FOTO GEMAAKT
IS?

LANGSTRAAT 49
WASSENAAR
SCHOOLSTRAAT 111
VOORSCHOTEN

WWW.DROOMVISIE.NL

Passie en plezier voor optimale nachtrust
Na meer dan 8 jaar gevestigd te zijn geweest in winkelcentrum Leidschenhage, keert
Droomvisie medio september terug naar een nieuwe winkel in het centrum van Voorschoten.
Wat niet verandert, is het
plezier en de passie waarmee
we onze klanten helpen en
de service en kwaliteit die we
onze klanten bieden. De beste
manier van slapen bestaat
niet; deze is voor iedereen
anders. Wel is het een feit,
dat een goed bed essentieel is
voor een goede nachtrust.

Handgeschreven reacties graag naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Of mail naar: kopij@vovvoorschoten.nl

De medewerkers van Droomvisie nemen uitgebreid de tijd
om te kijken naar uw persoonlijke slaapeigenschappen en wensen. Op deze manier kan voor ieder individu het beste slaapsysteem gekozen worden. Dankzij het uitgebreide assortiment, kunt u altijd een bed vinden
dat niet alleen heerlijk slaapt, maar er ook nog eens goed uitziet. Veel bedden zijn in hoogte
verstelbaar, zodat u gemakkelijk inen uit kunt stappen.

REACTIES OP DE FOTO UIT DE VORIGE EDITIE:

Kom gerust eens kijken hoe u uw nachtrust kunt verbeteren. De medewerkers van Droomvisie nemen alle tijd om hier voor te zorgen. Niet voor niets is Droomvisie in 2007 uitgeroepen tot beste
slaapadvieswinkel van Nederland en mag de winkel zich al geruime tijd 5-sterrenspecialist noemen.

De foto toont de spoorwegovergang bij de Papelaan, gezien
in de richting Wassenaar.
Het gebouw rechts is het oude station Voorschoten. Het
werd geopend in 1886, deed dienst tot 1944 en werd in
1969 afgebroken. Velen van ons kunnen zich dit gebouwtje
waarschijnlijk nog goed herinneren.
Het gebouw had een voorganger, in gebruik genomen in
1843. Voorschoten was toen ongeveer een jaar lang eindstation van de H.IJ.S.M., de Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij. De heren van Duivenvoorde wisten het doortrekken van de lijn naar Den Haag flink te vertragen.
Vermoedelijk stamt deze foto ergens uit het begin van de
vorige eeuw.

De foto in de nieuwsbrief van juli/augustus betreft het station aan
de papelaan west.

J.Westerbeek-Kruit

Kees Niestad

De locatie van deze foto in het nieuwsblad van juli/augustus
moet men zoeken in de spoorweg overgang Wijngaardenlaan / Papenlaan.
Heden ten dage is er niets meer wat zich aan dit stukje nostalgie herinnert.
Het wel zeer oude model stoomlocomotief moet naar mijn
inzien dateren uit het begin van de vorige eeuw. Treinen
elektrisch rijden was toekomst en daarom is het vermoeden
dat de foto in de twintiger jaren is gemaakt. Tot september
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1944 had het station een reizigersfunctie nadien bleef alleen het goederen vervoer gehandhaafd.
In 1968 kwam de gemeente en de Nederlandse Spoorwegen overeen, dat gezien de toename van de bewoners in de
gemeente en in de regio, een nieuw station rendabel zou
zijn.
In 1969 werd het markante maar verouderde stationsgebouw afgebroken.
Het gehele complex werd naar de eisen des tijds ingericht
en de nieuwe halte was wederom een feit. De inmiddels verhoogde spoorbaan bood de gelegenheid om voor het doorgaande verkeer een tunnel te realiseren.

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

De nog ouderen onder ons hebben ongetwijfeld herinneringen aan de muziek van hun ouders.
Niet te vergelijken met de muziek van nu en met die van het tijdperk na 1955 toen de Rock and
Roll de wereld begon te veroveren met Rock around the clock van Bill Haley, The Platters met
The Great Pretender en Only you, Little Richard en Elvis Presley met Blue suede shoes, All shook
up, Love me tender en Are you lonesome tonight. Voordat de Beatles, Cliff Richard en de Rolling
Stones ten tonele verschenen.

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

Door de techniek - alleen nog radio en radio-distributie (met radio Luxemburg!) - de platenspeler, die
later pick-up werd, nam de verspreiding van muziek
steeds grotere vormen aan. Voor de 2e wereldoorlog waren het vooral Duitse geschoolde zangers
zoals Richard Tauber (1881-1948) met “Schlagers” zoals Du bist die Welt fuer
mich die voor de muziek zorgden. Later werd Rudolf Schock (1915-1986) “de
nieuwe Tauber”.

I N S TA L L AT I E

2

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

Louis Davids en Dirk Witte waren de bekende Nederlandse muziekmakers van
het tijdperk voor de 2e wereldoorlog. Al in 1917 - volgend jaar dus 1 eeuw geleden! tijdens de eerste wereldoorlog waarin ons land neutraal was - schreef Dirk
Witte en zong Jean Louis Pisuisse het geweldige lied met de nog steeds aansprekende tekst: “Mensch, durf te leven”. De sch is inmiddels gesneuveld net
als in het bekende familiespel dat oorspronkelijk: “Mensch, erger je niet” heette.
Pisuisse werd trouwens in 1927 slachtoffer van een crime passionel toen hij en
zijn vrouw op het Rembrandtplein te Amsterdam doodgeschoten werden door
een liefdesrivaal, die daarop zelfmoord pleegde. Pisuisse was eerder getrouwd
met de in die tijd beroemde Fie
Carelsen.
De titel van de tophit avant la
lettre van Dirk Witte zou door
velen van ons als mantra geadopteerd kunnen worden. Je
zorgen maken, wrok koesteren
en je ergeren (maakt het alleen
maar erger!) zijn immers activiteiten waarmee je je maar beter niet bezig kan houden!
Zo’n 50 jaar later schreef Paul Anka (inmiddels 74) de klassieker My Way. Hij
woonde in het Franstalige deel van Canada en ging toen hij 16 was met vakantie
naar Frankrijk. Daar hoorde hij het chanson “Comme d’habitude” (Zoals Gewoonlijk) waarvan de melodie gecomponeerd was door Jacques Revaux.

De tekst van Mensch, durf te leven:
Je leeft maar heel kort, een enkele keer
En als je straks anders wilt kun je niet meer
Mensch, durf te leven
Vraag niet elke dag van je bestaan
Hoe hebben mijn pa en m’n grootpa gedaan
Hoe doet er mijn neef en hoe doet er m’n vrind
En wie weet, hoe of dat nou m’n buurman weer vindt
En wat heeft “Het fatsoen” voorgeschreven
Mensch, durf te leven.
De mensen bepalen de kleur van je das
De vorm van je hoed, en de snit van je jas
En van je leven
Ze wijzen de paadjes waarlangs je mag gaan
En roepen “o foei” als je even blijft staan
Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk
Ze kiezen een kroeg voor je uit, en een kerk
En wat je aan de armen moet geven
Mensch, is dat leven?
De mensen, ze schrijven je leefregels voor
Ze geven je raad en roepen in koor
Zo moet je leven!
Met die mag je omgaan, maar die is te min
Met die moet je trouwen ook al heb je geen zin
En daar moet je wonen, dat eist je fatsoen
En je wordt genegeerd als je het anders zou doen
Alsof je iets ergs had bedreven!
Mensch, is dat leven?
Het leven is heerlijk, het leven is mooi
Maar vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi
Mensch, durf te leven
Je kop in de hoogte, je neus in de wind
En lap aan je laars hoe een ander het vindt
Hou een hart vol van warmte en van liefde in je borst
Maar wees op je vierkante meter een vorst
Wat je zoekt kan geen ander je geven
Mensch, durf te leven!

Hij vroeg en kreeg toestemming om een
Engelse tekst te maken en zo ontstond My
Way. Hij zette het zelf op de plaat maar het
lied sloeg niet erg aan tot hij Frank Sinatra
kon bewegen om het nummer in zijn repertoire op te nemen en de rest is geschiedenis.
Wie kent niet de eerste klanken van het enigszins melancholische: “And now the end is
near”? Waar we bij “Mensch, durf te leven” opgeroepen worden om blij, positief, onafhankelijk en vol vertrouwen in het leven te staan, is “My Way” een evaluatie van een leven dat
bijna volledig geleefd is: “Ik heb het leven voluit geleefd en deed het op mijn manier!”
Wordt vervolgd.
Dico van Barneveld
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Bar-Bistro ‘Het Wedde’
Een culinair en feestelijk
adres voor uw party

REACTIE OP: ‘ZES JAAR WACHTEN OP HUURHUIS’
Graag wil ik reageren op het artikel “zes jaar wachten op huurhuis” in het juli/augustus nummer van de
VOV Nieuwsbrief.


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

Is dat even schrikken! Zes jaar wachten op een huurhuis. Dat kan toch niet waar zijn?

KOOPT U OOK
BIJ ONZE
ADVERTEERDERS?

In dat bewuste artikel wordt gerept over het concept woonvisie 2016 - 2019 en dat de gemiddelde wachttijd zelfs
circa 8 jaar bedraagt! Je zou bijna een asielzoeker willen
zijn, want die worden geholpen zonder wachttijd?!
Nog wat cijfers: ca.4215 woningen zijn huurwoning waarvan 63% in het goedkopere segment, ca. 2650 woningen
en dat op een inwonersaantal van ruim 25.000. Al ben ik
geen planoloog maar je kunt op je klompen aanvoelen dat
het aantal 2650 nergens op slaat. Veel te weinig natuurlijk.
Juist voor de senioren die graag hun eensgezinswoning
willen opgeven voor een comfortabele 2/3 kamer flat.
Lekker alles gelijkvloers en het liefst dicht bij winkels.
Niks van dat al. Feit is, dat het College van B & W Voorschoten te weinig oog hebben gehad voor de babyboom generatie terwijl het onderwerp “vergrijzing” al jarenlang een hot item is. Regeren is vooruit zien, is blijkbaar niet doorgedrongen, helaas.
Wel luxe appartementen a la Allemansgeest laten bouwen -ha die kassa-. En...mijn weinige haren rijzen ten berge als ik het
artikel in de Seniorenmagazine leest op blz. 17. Hierin staat dat de Gemeente Voorschoten samen met de Stichting Duivenvoorde een plan hadden opgesteld “van Glas naar Gras”. Ook hier bezwijkt het College van B & W Voorschoten voor het slijk
der aarde en worden er luxe huizen gebouwd ten koste van het groen.

Bekijk de aantrekkelijke
kortingen voor VOV-leden
in de Kortingsparade
op blz. 34
foto: René Zoetemelk

Conclusie: de vertegenwoordigers van de gemeente Voorschoten investeren liever in steen dan in mensen. Mensen, die
graag in een leefbaar en groen Voorschoten willen wonen met het terechte predikaat “Parel aan de Vliet”.
En als u -net als ik- zich afvraagt hoe kan dit toch allemaal gebeuren? Dan is mijn gedachte dat het komt door de vele samenwerkingsverbanden die met de Gemeente Wassenaar worden onderhouden. En voordat je het weet zijn wij een tweede
Wassenaar geworden. Want u kent het gezegde: “waar je mee omgaat, word je mee besmet” !
Fred Goddijn

TE KOOP
HOMAS TAFELBILJART
Type b 30,
afmeting 172.5 x 93.5 cm.
Met 4 keu’s, 5 ballen en
telraam. In zeer goede staat.
Prijs: € 50,- 071 561 40 84

GRATIS
JEU-DE-BOULES-LESSEN
Bent U in de vakantie nieuwsgierig
geworden hoe het boules-spelletje
nou eigenlijk gaat of bent U nieuwsgierig geworden door het programma
“Wij zijn er bijna” dan is hier de mogelijkheid om dit spel te ontdekken.

Gratis en vrijblijvend!

KIJKT U
WELEENS
OP ONZE
WEBSITE?

www.vovvoorschoten.nl

In een tweetal opeenvolgende lessen worden U de regels van dit spelletje uitgelegd en
wordt geoefend met het werpen van de boules.
De lessen worden gehouden op maandag 12 en 19 september as.
Aanvang 14.00 uur op het boules-terrein bij activiteitencentrum “De Boschbloem”
aan de B.S. van der Oyelaan te Voorschoten.
Boules zijn aanwezig.
Waag deze kans om het boulen te leren en wellicht gaat U het nog leuk vinden.

Voor opgave en informatie: Henk Hooiveld, tel. (071) 5612284
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‘DE GEMEENTE IS IN DE WAR’
Voorschoten – De echte huwelijksdag was eigenlijk afgelopen maandag 25 juli. Maar vandaag kwam loco-burgemeester
Inge Nieuwenhuizen bij het echtpaar Van der Meijden-Hogervorst langs. ‘De gemeente was in de war’, grinnikt meneer.
‘Maar het meisje aan de telefoon was zo enthousiast, dat ik maar niets heb gezegd.’ Het mocht de pret niet drukken, het
60-jarig huwelijksfeest werd gewoon gevierd.
Het was geen liefde op het eerste gezicht tussen de twee want meneer had eerst een andere relatie. ‘We hebben elkaar
ontmoet bij volksdansen’, vertelt hij. ‘Ik woonde in Leiden en was lid van de groep. Vanuit Oegstgeest kwam het verzoek daar
ook een groep te starten. Onze leidster had geen tijd en ik werd gevraagd. En daar was ze.’ Zoals gezegd duurde het even
voordat de twee het eens werden maar op 3 oktober was het raak!

BEWEGEN OUDEREN IN
VOORSCHOTEN GENOEG?

Illegaal in Oegstgeest

Doe mee met het FIT Thuis programma bij Praktijk Frisolaan!
In beweging blijven heeft een positieve invloed op uw
fysieke en mentale welzijn. Daardoor kunt u zelfstandig
uw alledaagse taken blijven uitvoeren zoals boodschappen doen, huishoudelijke taken of tuinieren.
Binnen de zorg zijn er op dit moment veel ontwikkelingen
gaande. Eén van de belangrijkste is preventieve zorg, welke
gericht is op het voorkomen of beperken van gezondheidsproblemen voor wat betreft het bewegen. Onderzoeksinstituut TNO heeft recentelijk hiervoor een preventief oefenprogramma voor ouderen ontwikkeld. Het FIT Thuis programma.
Dit oefenprogramma duurt 12 weken en richt zich vooral op
het functioneel oefenen van alledaagse taken, zoals boodschappen doen, huishoudelijke werkzaamheden, (trap)lopen, opstaan vanuit bed, de bank of een stoel, tuinieren, etc.
Het oefenprogramma wordt op maat gemaakt met persoonlijke doelstellingen voor een periode van 12 weken. Daarnaast wordt ook gewerkt aan uw conditie en kracht. Het doel
is zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen
en verbetering van de spierkracht en uithoudingsvermogen.
Het trainingsprogramma is bewezen effectief gebleken tot 1
jaar na het afronden en voldoet aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen.
In samenwerking met de Hoge School Leiden start Praktijk
Frisolaan in september met het FIT Thuis oefenprogramma
voor ouderen vanaf 70 jaar. Studenten zullen als onderdeel

van hun afstudeerproject een begin, tussen- en eindmeting
bij de deelnemers afnemen zodat de vooruitgang zichtbaar
wordt. Het programma duurt 12 weken. De trainingen zijn
één keer per week in een kleine groep van maximaal 6 personen en vinden plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Kosten

Zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid wil voorlopig een gedeeltelijke vergoeding geven voor haar verzekerden. Via het ouderenfonds zijn wij nog bezig om een deel van het FIT Thuis
programma gesubsidieerd te krijgen. De kosten voor het
oefenprogramma zijn dus nog niet definitief bekend, maar
bij het toekennen van de aangevraagde subsidies gaan we
uit van 60 euro. Voor informatie hierover kunt u contact met
ons opnemen.

Vind u dat de alledaagse taken in en om het huis
u moeilijker af gaan? Dan is dit programma zeker
iets voor u.
Het programma start in september.

Het stel ging op zoek naar een huis. ‘In die tijd kon je je nergens inschrijven als je niet getrouwd was. Dat hebben we dus
maar gedaan in 1956. Even naar het stadhuis en allebei weer naar ons ouderlijk huis.’ Een jaar later werd er voor de kerk
getrouwd. ‘We zijn in Oegstgeest begonnen maar daar woonden we illegaal en dat wilden we allebei niet’, zegt meneer. In
1959 hoorde hij van een nieuwbouwwijk in Voorschoten. ‘Toen ik ging vragen, waren de huis allemaal al weggegeven maar
terwijl ik daar zat, hoorde ik dat er nog twee extra woningen gebouwd zouden worden. Ik was er als de kippen bij om een van
de twee te reserveren.’ En mevrouw voegt er snel aan toe: ‘En we gaan hier nóóit meer weg!’

Talenten

Meneer heeft altijd als elektrotechnicus gewerkt. ‘Mooi woord’, knikt hij. ‘Ik heb schrijfmachines onderhouden. Eerst bij een
bedrijf en later voor de gemeente Den Haag. 4500 machines waren er. Een hele klus.’ Na zijn pensioen heeft hij zich helemaal op de tuin gericht, die er dan ook prachtig bij staat.
Mevrouw zorgde voor het gezin. We hebben drie kinderen, één zoon en twee dochters. En we hebben zes kleinkinderen’,
vertelt ze trots. Op haar 65e begon ze met schilderen en boetseren bij Het Rode Kruis. En ze heeft absoluut talent. ‘Ik vind
het heerlijk om te doen. We hebben een groepje en zijn jaren naar een workshop in Ootmarsum geweest. Een week lang kregen we les. Die lessen zijn overgegaan naar de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten VOV waar ik elke week naar toe ga.’

VOV

De VOV speelt overigens een grote rol in het leven van het opvallend actieve en fitte paar. ‘We gaan regelmatig mee met de
georganiseerde reisjes, heerlijk!’ Meneer rijdt nog steeds zelf auto. Samen trekken ze er regelmatig op uit. Een dagje op pad
met de VOV of een bezoek aan de schouwburg.
Het grote feest is al geweest. ‘De dag valt natuurlijk midden in de vakanties. Het was geen doen om ze allemaal hier te houden. Een paar weken geleden hebben we een boottocht over de Kaag gemaakt. Dat was fantastisch!’
En natuurlijk nog even vragen naar het geheim van een lang gelukkig huwelijk. ‘Geven en nemen’, is mevrouw van mening.
Tekst en foto: Marjolein Altena | Voorschoten Online

Voor aanmelding of verdere informatie:
Praktijk Frisolaan - Fysiotherapie, Manuele Therapie,
Medische pedicure
J.W. Frisolaan 1, 2252 HA Voorschoten. Tel.: 071 - 5610139
www.praktijkfrisolaan.nl • E-mail: info@praktijkfrisolaan.nl

Beweegt u genoeg?
Doe mee met het FIT Thuis oefenprogramma bij Praktijk Frisolaan!
■ Nieuw preventief oefenprogramma van 12 weken voor ouderen vanaf 70 jaar
■ Zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
■ Op maat gemaakt oefenprogramma met persoonlijke doelstellingen
■ Trainen dagelijkse handelingen, b.v. (trap)lopen, tillen, opstaan uit stoel/bed

Regthuysstraat 1, Leidschendam

■ Verbetering van de spierkracht en uithoudingsvermogen
■ Training in kleine groepjes onder begeleiding van een fysiotherapeut

J.W. Frisolaan 1, 2252 HA Voorschoten

■ Dit oefenprogramma is ontwikkeld en effectief bewezen door TNO

071 - 561 01 39

■ Kosten: Bij toekennen aangevraagde subsidies € 60,-

www.praktijkfrisolaan.nl
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BEN JIJ DEGENE DIE LUISTERT,
OOK ALS ER WORDT
GEFLUISTERD?
Leiden, augustus 2016. Sensoor zoekt luistertalent voor haar telefonische en online hulpdiensten. De vrijwilligers van Sensoor bieden dag en nacht een luisterend oor aan mensen die hun verhaal
niet in hun eigen omgeving kwijt willen of kunnen. Ze luisteren naar
verdriet en problemen, geven steun en denken mee. Vanaf zaterdag 24 september start er een nieuwe Sensoortraining in Leiden
om nieuwe vrijwilligers op te leiden.
Nieuwe vrijwilligers zijn hard nodig want de behoefte aan een anoniem luisterend oor is groot. Uit het recent gepubliceerde jaarverslag van Sensoor blijkt dat de vrijwilligers in 2015 ruim 257.000
gesprekken hebben gevoerd. Met name eenzaamheid, psychische
problemen en relatieproblemen werden veel besproken. De échte aandacht voor de ander maakt een Sensoorgesprek
bijzonder. Vrijwilligers kunnen de ander ondersteunen, meedenken, pijn erkennen en verzachten. Vrijwilliger Diede vertelt:
‘’In de gesprekken ga ik om de ander geven. Ik weet niet wie of waar diegene is. Waar het om draait is het pure contact. De
aandacht. Het mens-zijn.’’

Vrijwilliger bij Sensoor

Iedereen die vrijwilliger wil worden volgt de Sensoortraining, welke zich richt op het ontwikkelen van luister- en gespreksvaardigheden. Na deze training worden vrijwilligers professioneel begeleid en ondersteund. Voor meer informatie over het
vrijwilligerswerk kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.sensoor.nl/vrijwilligerswerk. Daarnaast wordt er een
informatiebijeenkomst georganiseerd op maandag 15 augustus in Diaconaal Centrum ‘de Bakkerij,’ Oude Rijn 44 te Leiden
(aanvang 20.00 uur). Op deze avond wordt informatie gegeven over de training en het werk dat een vrijwilliger doet.
Sensoor biedt al meer dan 57 jaar ondersteuning door middel van een anoniem gesprek
op afstand. Inmiddels gebeurt dit via telefoon, chat en e-mail vanuit 26 locaties in het hele
land. In 2015 wonnen de vrijwilligers van Sensoor de Meer dan Handen award, samen
met 113Online. Dit is een prachtige erkenning voor het werk dat zij dag en nacht doen.

IK VERTEL U NIETS NIEUWS !!
Maar Voorschoten bezit de V.O.V. Een ontspanningsvereniging enkel en alleen voor ouderen die graag willen reizen, deel
nemen aan de diverse groepen (kaarten, tekenen, schilderen, biljarten, handwerken, boetseren) Ook het bezoeken van
leden, als er iets te vieren is of bij ziekte, vul maar in, er zijn altijd weer mensen die ook daar behulpzaam bij zijn. Laten we
ook niet de succesvolle ICT afdeling met zijn grote aanbod computercursussen niet vergeten en de belastinghulp. Kortom
een uitgebreid netwerk van mogelijkheden.
Direct na het vertrek van het Rode Kruis naar Leiden heeft de V.O.V. de nog bestaande hobbygroepen overgenomen, geweldig en ze doen het nog goed ook op een uitzondering na, het boetseren. Altijd een leuke groep geweest maar tot op
heden wil het niet lukken. De groep heeft leiding nodig. De deelnemers zoeken nu dus iemand met verstand van boetseren,
glazuren, keramiek- bakken in een echte keramiek oven. Dit hoeft geen gediplomeerde kracht te zijn maar iemand waar de
deelnemers op terug kunnen vallen. Kom op, help mee om ook deze groep gezond te maken.
J.v.d. Meijden

GRATIS
OP TE HALEN
SENIORENBED

Seniorenbed, 100x200 cm.
Electrische lattenbodem.
Addy Stienstra
Tel 071 531 38 70
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Foto’s: Debby Dankmeyer

1E PIET WEZEPOEL
JAZZ FESTIVAL
IN CULTUREEL CENTRUM
GROOT SUCCES!

Zaterdag 25 juni 2016 vond in het Cultureel
Centrum het 1e Piet Wezepoel Jazz Festival
plaats met een opkomst van iets meer dan
200 bezoekers. In het Cultureel Centrum was
er in alle zalen muziek en leek het af en toe
even alsof je op een groot internationaal festival terecht was gekomen maar dan in een
kleine versie daarvan.
Jazztalent van alle leeftijden trad op bij Podium Jong Professionals Jazz (PJPJ). Jazz
op topniveau waaronder zangeres/pianiste
Sanna van Vliet met bassist Marius Beets en
drummer Eric Ineke. Indrukwekkende optredens waren er van The Royal Sisters (jazz in
de stijl van de “Andrew Sisters”), het Reindert
Spanhove Trio (moderne jazz), Akvile Ruockute Trio (met jazzviool en de geweldige pianiste Vivienne ChuLiao uit Taiwan) en super
jong talent (op o.a. piano, zang en gitaar) van
de school voor jong talent van het Koninklijk Conservatorium. ‘Special Guest’ Ack van
Rooyen, de inmiddels 86 jaar oude levende
jazzlegende en spelend op de flügelhorn bij
het Sanna van Vliet Trio maakte grote indruk
door zijn prachtige spel, zijn performance en
humor tussendoor.
Ontroerend was Ack’s muzikale ode aan de
vorig jaar overleden oprichter van PJPJ, Piet
Wezepoel.
Aan het eind van de avond was er een jamsessie o.l.v. Erik Doelman met begeleiding
van bassist Erik Albjerg en drummer Tjeerd
Klapwijk met solisten op mondharmonica en
jong gitaartalent Olivier van Niekerk. Dit was
mede door de bijdrage van Erik Doelman op
piano en zijn muzikale leiding ‘op zijn eigen
wijze’ een sfeervolle afsluiting van de avond.
Foto’s van het Piet Wezepoel Jazz Festival
zijn te vinden op de website en facebook van
PJPJ, www.pjpj.nl
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INGEZONDEN
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IK BEN
NOG FIT
VAN LIJF EN
VERSTAND

Wat zijn we toch nog fantastisch hé.
ik ben nog fit van lijf en verstand.
Wel wat artrose in mijn heup en mijn knie.
Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie.
Mijn pols is iets te snel,mijn bloeddruk wat te hoog.
maar ik ben nog fantastisch goed...zo op’t oog

Gedichtje van
Annie M.G. Schmidt

Met de steunzolen die ik heb gekregen,
loop ik weer langs’ Heeren wegen,
kom ik in de winkels en ook weer op het plein.
Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen
en over vroeger te kunnen dromen.
en ik ben weer vergeten wat ik gisteren nog las.
Ook heb ik wat last met mijn ogen
en mijn rug raakt meer en meer gebogen.
De adem is wat korter, mijn keel vaak erg droog.
Maar ik ben nog fantastisch... zo op ‘t oog.
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel voorbij,
als ik kijk naar de foto’s, over vroeger van mij.
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren.
Wilde ik een jas, dan moest ik heel lang sparen.
Ik ging fietsen en wandelen,overal heen,
en ik kende geen moeheid, zo het scheen.
Nu ik ouder word,draag ik vaak blauw, grijs of zwart
en ik loop heel langzaam, vanwege mijn hart.

RECEPT

Doe het maar op uw gemak, zei de cardioloog.
U bent nog fantastisch... zo op ‘t oog

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

ingredienten

De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.
Als ik niet kan slapen en dan tot honderd tel.
Dan twijfel ik, denk ik of dat wel waar is
en of dat beeld van goud niet een beetje raar is.

Hete Bliksem

Mijn tanden liggen in een glas,
mijn bril op tafel, gehoorapparaat in mijn tas.
Mijn steunzolen naast het bed op de stoel.
U weet dus wat ik met die twijfel bedoel.
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.
U bent nog fantastisch goed...zo op ‘t oog.

Lekker oud-hollands stampotgerecht. Bereidingstijd: 60 minuten

voor 4 personen

En ‘s morgens als ik ben opgestaan
en eerst de afwas heb gedaan,
lees ik het laatste nieuws in de krant.
Ik wil toch bijblijven en naderhand
doe ik van alles, eerst geef ik de planten water,
de kamer stoffen doe ik later.
Wel gaat alles wat traag
heb na’t eten wat last van mijn maag.
Maar ik wil niet zeuren, want ‘t mag,
dat is heel gwoon op je oude dag.
Aanvaard het rustig zei de psycholoog..
U bent nog fantastisch goed...zo op ‘t oog

1,5 kilo aardappelen
1,5 kilo zure appels
400 gram gerookte spek
peper
zout

bereiding

Schil de aardappel,
was ze en snijd ze in stukjes.
Schil de appelen, verwijder de
klokhuizen en snijd ze in stukjes.
Kook het spek in water op een
zacht vuur gaar (ca. 30 min).
Zet de aardappelen op met zoveel
water, dat ze half onderstaan.
Voeg er de stukjes appel en de
reuzel bij.
Laat alles samen, op een zacht
vuur, gaar koken (ca. 30 minuten).
Stamp alles door elkaar.
Tip:
Je kan ook wat keukenstroop
toevoegen, erg lekker!

Ingezonden door Koos de Bruijn

UW RECEPT
OP DEZE PAGINA?

Heeft u een lekker recept dat u hier
wilt delen? Wij ontvangen graag
uw reacties op:

kopij@vovvoorschoten.nl
Bij voorkeur digitaal maar handgeschreven mag natuurlijk ook.
Handgeschreven reacties mag u
sturen naar:
VOV RECEPT, Bartoklaan 7,

2253 CW Voorschoten.

CRYPTOGRAM
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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

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

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

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

BILJARTEN

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

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 21 september
iedere 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: 071-5614363
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
QUALITY LIFE
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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

voor de mooiste nagels
Koperwieklaan 83 - 06 53 84 942

10% korting op
alle behandelingen

10% korting

RAYTHO

15% 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

Richard Wagnerlaan 85

5%

KADOSHOP PEPIJN

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

ROEST TWEEWIELERS

Schoolstraat 111, Voorschoten
Langstraat 49, Wassenaar

TEXACO
VOORSCHOTEN
Wijngaardenlaan 100, Voorschoten
DE TEXACOPAS VOOR KORTING OP DE POMPPRIJS
VERVALT PER 24 JUNI 2016

KORTING OP DE WASBEURTEN
BLIJFT BESTAAN!
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5% korting

ZWEMBAD HET WEDDE

Suze Groenewegerf 1
071 531 2848

COLOFON

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

