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GEDICHTEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Het jaar 2016
December alweer de laatste maand van het jaar.
Als ik zo terug kijk toe maar.
Het jaar snel gegaan en veel gebeurd
Er is veel gelachen en getreurd.
En laten wij er niet stil blijven staan.
En vrolijk verder gaan.
In december kan je nog mooi beleven.
Bijvoorbeeld met de Sint iets moois te geven.
Ik geloof niet in Sinterklaas of zwarte Piet.
Het is toch een kinderfeest vergeet dat niet.
Dat het nog lang mogen bestaan.
We hebben er toch veel plezier aan.

Alles

Eens was ik een koningin.
Ik woonde in een mooi paleis.
Met kronen aan de zoldering.
En ik speelde op een luit.
En daarna op een harp.
Eerst zacht en daarna luid.
Muziek van Bach.
En ‘s morgens vroeg.
Dan kwam de zon.
Bescheen me door de ruit.
Het ontbijt was altoos boterkoek met spijs.
En ik dronk mijn thee.
Uit een glas met een tuit.
Dan baadde ik in gouden schijn.
En overdacht de dag die komen ging.
En raakte van de wijs.
Want ik had alles al.
En alles had ik al gedaan.
Ik droeg een diamanten ring.
Ook eentje van smaragd en van robijn.
Ik droeg jurken van zijde en fluweel.
Ik wilde de mooiste zijn.

Laten we in december verder gaan.
Het kerstfeest komt eraan.
Een kind geboren in een stal.
Dat vieren wij overal.
Toch wil ik bij dat feest even stil blijven staan.
Ja wat doen wij eraan.
Wij wensen elkaar vrolijk kerstfeest.
Maar is het wel zo’n feest.
Overal op de wereld is veel verdriet.
Vergeet dat niet.
Wij wensen hen veel sterkte toe in hun leven.
Dat zij in vrede kunnen leven.
Gelukkig Nieuwjaar.
		
Dhr. van de Geest

VAN DE REDACTIE

Het nieuwe jaar is begonnen, de oliebollen en appelflappen zijn op; tijd om
onze goede voornemens ten uitvoer te brengen. Alhoewel, goede voornemens, doelen stellen en plannen maken is hartstikke mooi maar uiteindelijk
draait het toch weer simpelweg om bloed, zweet en tranen om zaken tot uitvoer te brengen. We wensen u succes met de voornemens en wensen u een
allerbest jaar, dat u het allemaal in goede gezondheid moge genieten.
Het jaar 2017 brengt ons nieuwe tweede kamer verkiezingen, gaan we ook een Trumpiaanse uitkomst meemaken?
De Tweede Kamerverkiezingen zijn op woensdag 15 maart 2017. Lang niet alle geregistreerde partijen doen mee
aan de Tweede Kamerverkiezingen. Toch zijn dat er sinds 1970 gemiddeld 23. Hoe daar een uitslag uit moet gaan
komen waar in de eerste en tweede kamer een meerderheid mee te behalen valt zal niet eenvoudig zijn. We gaan
hier niet aan koffiedik kijken doen, dat laten we aan de opiniepeilers over.
En wat heeft de VOV op de agenda staan? Verbouwing? Toiletten? Meer leden? We zullen het met wat geduld te weten komen. Een voor ons allen belangrijk bericht: het probleem van de spoedeisende huisartsenposten is opgelost,
onze Voorschotense huisartsen hebben fantastisch werk geleverd. Zie het interview op pagina 7.

FEBRUARI

De Elfstedentocht, de tocht der tochten, werd tot nu toe het meest gereden in februari. Sinds 1909 is de tocht 15 maal gereden, waarvan 8 maal in februari. De grote
vraag is zal de tocht in de toekomst nog gereden worden, zal de opwarming van de
aarde gestopt kunnen worden? We beginnen ons best te doen, zelfs Trump heeft
vage geluiden laten horen dat de US het klimaatverdrag positief zal bekijken. De
vraag of we het echt aanpakken blijft bestaan en de volgende vraag: zullen wij in
het leven dat ons als ouderen nog rest wellicht iets serieus positiefs in dit opzicht
meemaken?

Dan ging ik maar weer naar mijn tuin.
Besproeide, de bloemen en de bijen.
Dronk limonade in het prieel.
De rozen liet ik ongemoeid.
Die konden niet veel “lijen”.
Ze geurden en ze kleurden daar.
In lange rose rijen.
Om half elf was het koffietijd.
“Maar ik bleef slank”.
“Dit even onder ons”.
Om twaalf uur.
Kwam het suikerbrood met boter en kaneel.
En koffie met kandeel en een wafel.
En op de tafel stond een vaas.
Met daarin een rozenruiker.

We hebben geen glazen bol om dat te bekijken dus terug naar waarheden zoals
we ze kennen: Februari heeft diverse bijnamen waaronder sprokkelmaand, schrikkelmaand, en nog vele anderen. Het is de tweede maand van het jaar in de huidige
(gregoriaanse) kalender en heeft 28 dagen in gewone jaren, en 29 dagen in schrikkeljaren. De naam komt van de Romeinse god Februus, de god van de zuivering.
Hier nog enige wetenswaardigheden zoals gevonden in Wikipedia:
•
De sterrenbeelden in februari zijn Waterman en Vissen.
•
In gewone jaren begint februari op dezelfde dag van de week als maart en november.
•
In schrikkeljaren begint februari op dezelfde dag van de week als augustus.
•
Februari telt iedere keer als het jaartal deelbaar is door vier 29 in plaats van 28 dagen. Uitzondering
is het als dat jaar een overgang naar de volgende eeuw is, zoals 1900. Op die uitzondering is nog
de uitzondering dat iedere eeuwjaar, deelbaar door 400, wél weer een schrikkeljaar is.

Daarna werd alles anders.
Ik kwam niet meer overeind.
En ik bleef daar zitten tot vandaag.
Nu drink ik alleen nog water.
En eet wat zaadjes en rozijnen.
Radijs en soms een spruit.
Ik ben al heel wat kwijt
Daar kom ik echt voor uit...
M.L.

Foto voorkant december 2016/ januari 2017 brief

De plek was waarschijnlijk niet moeilijk, de Voorstraat, maar het
muziekgezelschap is nog niet genoemd. Graag zien wij dat nog
tegemoet.
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Onze volgende brief

Foto: René Zoetemelk

Onze volgende brief wordt wederom een
enkelnummer, de maartbrief en deze zal
vanaf 28 februari bezorgd worden. De inzendingen ontvangen wij graag uiterlijk 10
februari.

Namens de Nieuwsbriefmedewerkers wens ik u heel veel leesplezier.

ROB RIETVELD
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EEN NIEUW VOV JAAR
We staan aan het begin van een nieuw jaar: wat zal 2017 ons brengen?
Natuurlijk wenst het bestuur van de VOV u allen een heel voorspoedig jaar toe,
met vooral een goede gezondheid.
Het jaar 2016 stond voor de VOV in het teken van onze verhuizing naar het VOV
Seniorencentrum aan de Prof. Einsteinlaan 3. Nu is de tijd aangebroken om na
een jaar de balans op te maken en te kijken waar eventueel nog verbeteringen/
veranderingen kunnen worden aangebracht.
Wij hopen weer veel leden te kunnen ontmoeten tijdens de diverse activiteiten
die de VOV in 2017 organiseert. Ook dit jaar wordt u op de hoogte gehouden
middels onze Nieuwsbrief; natuurlijk kunt u ook onze website bezoeken:

www.vovvoorschoten.nl

VOORSCHOTEN
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VERENIGING OUDERENBELANG VOORSCHOTEN

Helaas hebben wij in 2016 afscheid moeten nemen van een aantal leden. Dat
zijn moeilijke momenten. In mei moesten wij vernemen, dat onze oud-voorzitter,
Harrie de Jong was overleden en in december kregen wij bericht van overlijden
van Leo van Hagen.
Leo was een zeer belangstellend en meelevend lid van de VOV. Wij zullen zijn
aanwezigheid op de Algemene Ledenvergaderingen missen en zijn bereidheid
om diverse malen zitting te nemen in de Kascommissie. Wij wensen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij dit verlies.
van het Bestuur

ONGENEESLIJK ZIEK, EN DAN…?
In 2017 organiseert Hospice Wassenaar, in samenwerking met Zorggroep Florence, vier bijeenkomsten onder
de titel ‘Ongeneeslijk ziek, en dan...?’ in Voorschoten.
Tijdens deze avonden worden onderwerpen behandeld
waarmee mensen in aanraking komen als ze te horen
krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn. Na een inleiding
door een of meer deskundigen is er ruimte voor gesprek
en het stellen van vragen.
Verspreid over de vier bijeenkomsten komen de volgende onderwerpen aan de orde.

KORTINGSBON
Wasbeurt van € 8,95
voor de prijs van

€ 7,95

KORTINGSBON
Wasbeurt van € 8,95
voor de prijs van

€ 7,95

Geldig in FEBRUARI 2017

Geldig in FEBRUARI 2017

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

• 23 februari 2017: Zorg en zorgen in de laatste levensfase: hulp nodig hebben en toch de regie in eigen hand houden, kan dat?
• 6 april 2017: Symptomen en behandeling: feiten
en fabels over morfine en delier,
• 14 september 2017: Beslissingen rondom het levenseinde: sedatie in de palliatieve fase en euthanasie,
• 9 november 2017: Het leven afronden: mogelijkheden voor een waardevolle laatste tijd
De bijeenkomsten vinden plaats in de Tuinzaal van
Woonzorgcentrum Adegeest, Bachlaan 21 in Voorschoten. Inloop vanaf 19.00 uur. Start programma om 19.30
uur. Einde van de avond om 21.30 uur. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden.

Ongeneeslijk ziek, en dan …?
Vier bijeenkomsten over het naderende levenseinde

donderdag 23 februari 2017
ZORGEN EN ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE
Hulp nodig hebben en toch regie in eigen hand houden, kan dat?

Aan de hand van een casus bespreken vier deskundigen welke
ondersteuning er mogelijk is als je weet dat je niet lang meer hebt te leven
en je de regie graag in eigen hand houdt.

Locatie

Tuinzaal Zorgcentrum Adegeest, Bachlaan 21, Voorschoten
Inloop: 19.00 uur - Start programma: 19.30 uur - Einde: 21.30 uur

Deelname is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst.
Telefoon: 070 779 61 50 – E-mail: coordinator@hospicewassenaar.nl
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HET DONDERDAGMIDDAG
BRIDGEHOEKJE

BRIDGEPROBLEEM

De oplossing staat op pagina
31 van deze nieuwsbrief.

FINANCIËN
De kascommissie, bestaande uit Aat Stahlie en Jopie Herregraven, heeft het financieel verslag van het donderdagbridge
seizoen 2015/2016 goedgekeurd. Het origineel van de stukken is aan de VOV penningmeester ter beschikking gesteld.
Er is besloten de contributie voor het seizoen 2016/2017 niet
te verhogen. De kerstdrive is mede mogelijk gemaakt door
onze onvolprezen aannemer Fa Kriek.
GEEN STILZIT

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

Zomaar een recente donderdagbridgemiddag, waarvan het voorwerk altijd een à twee dagen eerder start. Afmeldingen door ziekte, vloerbedekking die alleen op donderdag gelegd kan worden, een huis dat opnieuw gevoegd moet worden, een verwarming die kapot is enz. enz. Na telefonades ‘s avonds en meerdere vroeg op de volgende ochtend om op een even aantal
paren uit te komen (geen stilzit) worden op donderdagmorgen 10 uur de paren in de computer gezet.
Mensen zijn voor elkaar ingesprongen, reserves doen mee en je denkt; jongens we hebben het gezamenlijk gelukkig weer
voor elkaar. Maar om 10.30 uur kan er plotseling iemand toch niet meedoen, na weer wat telefoneren toch nog een invaller gevonden, een zucht van verlichting! Om 12.00 belt er iemand, ik zit nog in het ziekenhuis, het kan een paar minuten
later worden, de persoon komt drie minuten voor tijd binnen, alweer een zucht van verlichting! Edoch op de starttijd is er
toch nog iemand afwezig. Een van de koffiedames die aan de overkant woont gebeld, die mobiliseert haar man en twee
minuten later is hij er.
Een middag zonder stilzit kan beginnen. In de koffiepauze is iemand van paar twee plotseling onwel, het paar moet naar
huis, een van de bridgers staat op en vraagt zal ik jullie even wegbrengen, dit wordt dankbaar aanvaard. Dus plotseling is
er voor de komende drie ronden een stilzit. Paar elf begint vast NG voor de ronde in te typen. De aanwezige koffiedames,
die beide kunnen bridgen, horen wat er aan de hand is en springen alle twee spontaan in zodat op miraculeuze wijze de
middag toch nog zonder stilzit ten einde wordt gebracht.

CURSUS TEKENEN/SCHILDEREN

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!
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

U kunt zich weer opgeven voor de teken- en schildercursus in het VOV gebouw op maandagmiddag,
tussen 13.30 en 15.45. De cursus is voor beginners en gevorderden. Onder professionele begeleiding van Diane van Bohemen, leer u op een gestructureerde manier, stap voor stap de technieken
toe te passen. In de tekenlessen leert u tekenen naar waarneming; goed kijken is een van de belangrijkste onderdelen van die lessen. Vervolgens komen kleur, vorm- licht en donkerwaarneming en
het gebruik van toonwaardes intensief aan bod. De cursist heeft een grote mate van vrijheid in het
gebruik van werkmaterialen. Elk materiaal vraagt een eigen teken- en/of schildertechniek. Stap voor
stap ontdekt u de mogelijkheden. U werkt met (kleur)potloden, pastel-krijt, houtskool en u leert hoe
u hulpmiddelen, zoals papier, doezelaars, gummen en fixatieven moet gebruiken. U werkt aan vrije
vormen, ronde en rechte vormen, lijnen en compositie.
U gaat aan de slag met stillevens, bloemen, landschappen enzovoorts. Alle thema’s worden eerst
behandeld in zwart-wit en daarna in kleur. In de zwart-witdelen leert u het tekenen van diverse vormen en u komt er achter hoe u met verschillende nuances in zwart-wit kunt werken. In de kleurdelen
leert u hoe u kleur kunt toepassen in de verschillende materiaaltechnieken en met alle geleerde
technieken kunt u uw fantasie en creativiteit de vrije loop laten.
Deze cursus is gratis toegankelijk, voor alle VOV leden.
Ook mensen zonder teken-ervaring zijn van
harte welkom op Prof. Einsteinlaan 3 in Voorschoten.
Voor uitgebreide informatie en inschrijvingen
kan men contact opnemen met:
Diane van Bohemen, telefoon: 071 5722363 of
06 17489592.
of per E-mail: etm.bohemen@ziggo.nl
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Interview met Dhr RJ Michielsens, huisarts te
Voorschoten en docent aan het LUMC

AFSCHEID VAN HAAGLANDEN
(huisartsenposten)
BEREIKT RESULTAAT

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

HET PAD ER NAAR TOE

Een paar jaar geleden heeft CZ, de preferente ziektekosten verzekeraar in Den Haag, besloten dat het aantal spoedeisende huisartsenposten terug gebracht moest worden. In 2016 hoorden wij dat Antoniushove dat te kampen had
met een matige benuttingsfactor uiteindelijk de post is geworden die moest sluiten. Dit betekende voor Voorschotenaren dat zij in het vervolg naar een van de MCH posten, met als dichtstbijzijnde Bronovo, zouden moeten gaan.
Jacqueline Zinkweg heeft gesprekken met onze gemeente gevoerd met als doel een post in Voorschoten te openen
dit bleek echter economisch niet haalbaar.

06 14 47 66 77

voorschoten
Molenlaan 35f1
2251 CB Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709

GRAFISCH ONTWeRP

• 06 254 00 002
• INFO@MOCRE8.NL • WWW.MOCRE8.NL

Omdat Bronovo een lange aanrijtijd heeft voor eigen vervoer, moeilijk bereikbaar is met openbaar vervoer en op
weerstand stuitte vanuit de Voorschotense gemeenschap zijn de Voorschotense huisartsen in gesprek gegaan met
de Samenwerkende Huisartsendienst Rijnland. Gedurende een periode van 6 maanden in 2016 is er overleg gevoerd wat uiteindelijk tot tevredenheid heeft geresulteerd in het resultaat zoals boven beschreven.

VRAGEN, ANTWOORDEN EN EEN PAAR PRAKTISCHE WEETJES:
1. V: Spoedpost Alrijne 1Q 2017 en LUMC medio 2019. Komt de nieuwe LUMC spoedpost
op een andere locatie of wordt de bestaande post vernieuwd?

A: Een nieuwe post voor de bestaande locatie.

Voor al uw grafische werk.
Snel, professioneel en betaalbaar!
Neem vrijblijvend contact op
met Mo van der Werf:

Per 1 januari 2017 wordt alle huisartsgeneeskundige
spoedeisende zorg in de avond, nacht- en weekenduren
voor alle inwoners van de gemeente Voorschoten verzorgd op de huisartsenposten in het Alrijne Ziekenhuis in
Leiderdorp en het Leids Universitair Medisch Centrum in
Leiden. Alle Voorschotense huisartsen nemen deel aan
de dienstregeling.

* Evenementenorganisatie
* Promotiematerialen
* Relatiegeschenken
* (Sport) Kleding
* Fotomarketing

2. V: Zijn er zorgpunten in afwachting van de vernieuwde huisartsenposten?
A: Nee alles functioneert goed en zal alleen maar beter worden.
3. V: Kan een patiënt voorkeur uitspreken voor Alrijne of LUMC?
A: Men mag voorkeur uitspreken maar advies i.v.m. bij voorbeeld werkdruk zal
worden gegeven.

4. V: Zijn er plattegronden beschikbaar indien men er zelf naar toe moet rijden?
A: Ja, die plaatsen we in de maart uitgave.
5. V: Zijn de posten ook apotheek houdend of is er een aparte ziekenhuis apotheek?
A: LUMC volwaardige apotheek, Alrijne beperkte hoeveelheden per medicijn.
6.

NIEUW TELEFOONNUMMER: 0900-5138039 (€ 0,15/minuut)

7. Wanneer belt men de doktersnachtdienst?
       • Als er sprake is van spoedeisende huisartsenhulp die niet kan wachten totdat
de eigen huisarts er weer is.

       • Op werkdagen vanaf 17.00 uur tot de volgende morgen 08.00
       • Tijdens de weekenden van vrijdag 17.00 tot maandag 08.00 uur
       • Op feestdagen van 08.00 tot de volgende dag 08.00 uur
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DIENSTENVOUCHERS
GAAN VERDWIJNEN
Sinds 2015 was het mogelijk om dienstenvouchers aan te schaffen. Met deze vouchers kon u extra huishoudelijke ondersteuning
kopen. Deze regeling is op 31 december 2016 gestopt. U kunt dus geen dienstenvouchers meer kopen. Wanneer u nog dienstenvouchers heeft, kunt u ze opmaken tot en met 31 maart 2017. Daarna zijn ze niet meer te gebruiken.
MAAK OP TIJD AFSPRAKEN MET UW ZORGAANBIEDER
Maak nu alvast afspraken met uw zorgaanbieder om uw gekochte vouchers in te zetten. U kunt afspraken maken tot 13 februari
2017. Wij adviseren u nu alvast te starten met het maken van de afspraken voor het eerste kwartaal van 2017. Dan bent u er
zeker van dat u uw vouchers nog kunt gebruiken. U krijgt geen geld terug voor niet gebruikte vouchers.
LET OP BIJ AANSCHAF NIEUWE VOUCHERS
Mocht u dit jaar nog nieuwe vouchers willen kopen, dan raden we u aan om die pas aan te schaffen als u zeker weet dat u ze ook
gaat gebruiken. Schaf er ook niet te veel in één keer aan. Overleg vooraf met uw zorgaanbieder wat voor hen mogelijk is.
WAAROM VERDWIJNEN DE DIENSTENVOUCHERS?
De regering stelde in 2014 geld beschikbaar voor het inkopen van extra huishoudelijke hulp: de Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT). Dit moest zorgen voor behoud van werkgelegenheid in de zorg. De gemeente gebruikte het geld in 2015 en 2016 voor het
aanbieden van de dienstenvouchers. Voldeed u aan een aantal voorwaarden, dan kon u vanaf augustus 2015 met de vouchers
extra huishoudelijke hulp inkopen. Bij de uitgifte van de vouchers is meteen duidelijk aangegeven dat de regeling zou eindigen
op 31 december 2016.
KORT SAMENGEVAT
• De regeling stopt per 31 december 2016, daarna kunt u geen vouchers meer aanschaffen.
• U kunt eerder aangeschafte dienstenvouchers tot uiterlijk 31 maart 2017 opmaken.
• Start zo snel mogelijk met het inplannen van uw afspraken.
• Plan afspraken met uw zorgaanbieder zo snel mogelijk in, bij voorkeur voor 13 februari 2017.
• Voor niet gebruikte dienstenvouchers krijgt u geen geld terug.

DE REGIOTAXI IN 2017

Maakt u gebruik van de Regiotaxi?
Hieronder leest u wat er verandert aan de tarieven in 2017.
HEEFT U TEGOEDBONNEN?
Heeft u in het afgelopen jaargebruik gemaakt van de Regiotaxi en bent u daarbij te vroeg of te laat opgehaald? Of had u een
andere opmerking voor Regiotaxi? Dan heeft u wellicht een of meer tegoedbonnen in uw bezit. Deze tegoedbonnen zijn geldig tot
31 december 2016. De bonnen kunt u tot uiterlijk 31 januari 2017 inleveren. Hierna zijn deze niet meer te gebruiken.
U kunt maximaal 5 bonnen tegelijk inwisselen. Vergeet bij het reserveren van uw taxi niet om te vermelden dat u gebruik wilt
maken van de tegoedbonnen.
TARIEVEN 2017
In 2017 veranderen de tarieven die u betaalt in de Regiotaxi. Een reis met de Regiotaxi wordt berekend naar het aantal zones dat
u reist plus een zone als opstaptarief. Het tarief dat u betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U betaalt een ander tarief
wanneer u ondersteuning krijgt van de gemeente om uw vervoer te organiseren (Wmo- beschikking). Ook is het tarief afhankelijk
van uw leeftijd en wanneer u reist.
TARIEVENOVERZICHT
De tarieven vanaf 1 januari voor inwoners met een Wmo-beschikking zijn voor inwoners jonger dan 65 jaar, €0,73 per zone. Heeft
u een beschikking en bent u ouder dan 65 jaar dan betaalt u €0,48 per zone. OV-reizigers betalen €2,70 per zone. Reist u tussen
1.00 – 6.00 uur in de nachturen dan wordt 1 euro toeslag per zone berekend. Reist u verder dan de maximale 5 zones dan geldt
het kilometertarief. Dat is vanaf 1 januari €2,20 geworden.

LIEF EN LEED
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Voor het opgeven van feestelijkheden of voor verdrietige zaken
kunt u contact opnemen met Ria Happel, tel: 071-5614661
De leden die een bezoekje krijgen mogen altijd zelf beslissen of ze genoemd willen worden
in onze Nieuwsbrief.
De fam. C.A. Onderwater-Leuven was 60 jaar getrouwd. Tot
hun verrassing kregen ze bezoek van de nieuwe burgemeester. Zij vond het leuk om kennis met het echtpaar te maken. Ze
bracht een prachtig boeket bloemen mee. Lien was er ook met
de felicitaties voor het echtpaar. Wat er verder nog zou gaan
gebeuren dat was nog niet bekend. Maar de kinderen hadden
iets georganiseerd.

Zo ook bij de heer C.C. Baetens. Hij is ook een oude bekende
voor de V.O.V.. Na het overlijden van zijn vrouw is de heer
Baetens verhuisd naar Leiden. Helaas niet helemaal. naar
zijn zin. Gelukkig kon hij terug naar zijn oude huis, dat was
nog niet verkocht. Ondanks zijn hoge leeftijd, 93 jaar, is hij nog
goed gezond. Hij is nog volop geïnteresseerd in het wereldgebeuren. Ook het bloemetje stelde hij zeer op prijs.

Mevr. W. van Dam-Brokkaar kreeg Lien op bezoek voor haar
91ste verjaardag. Het was heel gezellig. Over allerlei onderwerpen werden gesproken. Zo kijkt mevr. van Dam naar quizzen op t.v. want daar leer je wel eens wat van. Op een andere
zender hoorde ze weer prachtige geestelijke liederen. Lien
werd heel wat wijzer. Met de bloemen was de jarige trouwens
ook heel blij. Bedankt.

Ook mevr. C.M. Mulder-Franken kreeg een bloemetje voor
haar 90ste verjaardag. Wij hebben gezellig gepraat bij een
heerlijk kopje koffie. Toen ze zou verhuizen, werd ze opgenomen in het ziekenhuis en bij thuiskomst hadden vrienden
tot haar verrassing de verhuizing geregeld. Het was wel even
wennen, een nieuwe woning en een nieuwe omgeving. Toch
heeft ze haar zonnige plekje gevonden. Bij de rondgang door
haar woning liet ze een mooi portret van haar overleden man
zien. Heel apart en het was getekend door de bekende Peter
van Straaten.

Thea feliciteerde samen met haar man Dick mevr. A.M. Honigh-Sandbergen met haar 90ste verjaardag. Ze kennen elkaar van het klaverjassen. Ook gaat ze nog iedere dinsdag
middag met een vast clubje kaarten in Voorburg. Ondanks
haar leeftijd doet ze haar boodschappen nog op de fiets. Ooit
werkte ze op een naaiatelier, toen er kinderen waren is ze voor
hun verzorging thuis gebleven. Nu woont ze met plezier in een
aanleunwoning in Adegeest.
De fam. P.J. Koster-van Diemen is 60 jaar getrouwd. Op de
dag zelf is ook bij hen de nieuwe burgemeester geweest, met
een fotograaf. Een nicht had een heerlijke bruidstaart gebakken, die wist de burgemeester zeker te waarderen. Het feest
werd gevierd in de Gouden Leeuw met een uitgebreide lunch.
Er werd samen heel wat afgelachen tijdens het samen zijn.
Thea werd hartelijk bedankt voor de bloemen.
Het echtpaar G.M.L. Hoogenboom-Maree kreeg Els op bezoek omdat ze 50 jaar getrouwd waren. Ze genieten veel van
hun merel, die iedere dag op bezoek komt. Hij geniet van de
besjes van de vuurdoorn. Het vogeltje is zo vertrouwd met
hen, dat ze hem Bert hebben genoemd.
Piet gaf Jan en Loes Buist een mooie azalea want ze waren
50 jaar getrouwd. Het zijn goede bekenden door hun activiteiten bij de V.O.V. Maar Jan moet het voortaan wel wat rustiger
aandoen. Piet heeft een gezellig uurtje bij hen doorgebracht.

Onze Garry heeft in november een knieoperatie ondergaan.
Zodoende legde ze geen bezoekjes af. Maar het is allemaal
goed gegaan. De dokters waren heel verbaasd over haar
voorspoedige herstel. Maar toen Garry uitlegde, dat ze zich al
jaren lenig hield met Tai Chi, begrepen ze het wel. Ondertussen is Garry bijna helemaal hersteld van een knieoperatie. We
zijn blij dat ze weer op onze vergadering was.
Garry is in ieder geval goed 2017 in gegaan.
Els bezocht mevr. M.A.G. Stikvoort-Jerphanien.
Els had geluk. Mevr. Stikvoort was pas uit het Revitel. Daar
was ze opgenomen wegens een gebroken arm. Dat vertelde
ze Els onder het genot van een lekker sapje en heerlijke kersenbonbons.
De heer T.M. Wagtendonk, 94 jaar geworden, had liever een
bezoekje eind maart, de trouwdag van het echtpaar. Nu had hij
zoveel visite gekregen, het werd te veel.
De heer C. Meijdam werd 90 jaar. Volgens zijn vrouw gaat hij
helaas geestelijk achteruit, dat vertelde ze Piet.
Ria Happel

Rest ons even stil te staan bij degenen die in 2016
zijn overleden. Dat zij mogen rusten in vrede.

RESERVEREN
Uw rit kunt u reserveren via telefoonnummer 0900 20 22 368. Meer informatie over de regiotaxi vindt u op www.rthr.nl
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COMPUTERRUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VOV COMPUTERCURSUSSEN
Misschien heeft u wel eens zo’n e-mail gekregen, waarin een buitenlandse advocaat u meedeelt dat u waarschijnlijk
erfgenaam bent van een groot vermogen. Of u even wilt klikken op de link, dan zal hij het gaan regelen. Meestal is
de e-mail in slecht Nederlands gesteld en is het meteen duidelijk dat het gaat om zogenaamde malware. Daar trapt
u natuurlijk niet in!
In de Wetenschapsquiz van december is uit de doeken gedaan waarom dit soort e-mails met opzet in slecht Nederlands is gesteld. De criminelen sturen de e-mail naar honderdduizenden e-mailadressen. Als die in goed Nederlands is gesteld krijgen de criminelen zoveel respons, dat ze die niet kunnen verwerken. Maar als iemand reageert
op de in slecht Nederlands gestelde e-mail, dan is die persoon naïef genoeg om alles te geloven. Dus die vindt het
niet vreemd als hij of zij steeds grotere geldbedragen
moet overmaken om de kosten van de rechtszaak te
bekostigen. Zo wordt die persoon leeg geplukt. Maar
hoe herken je malware? Daarover gaat onze workshop ‘Veilig werken op de computer’.
Op 13 februari begint de derde en laatste periode van
de cursus 2016-2017. We hebben naast de vertrouwde basiscursus Windows 10 twee nieuwe workshops:
de workshop ‘Bestanden opbergen in mappen’ en de
workshop ‘Veilig werken op de computer’. En natuurlijk de workshop Basiskennis iPad. Dit alles onder het
motto: Je bent nooit te oud om te leren.

VRIJWILLIGERS VOOR DE COMPUTERCURSUSSEN GEZOCHT
Onze computercursussen kunnen wij geven dankzij de inzet van vijftien vrijwilligers. Velen geven al meer dan tien jaar
les en vinden het nog steeds leuk. Vooral
omdat de cursisten vaak voor verrassingen zorgen met hun vragen en problemen.
Om het mogelijk te maken dat we ook in
de toekomst computerlessen kunnen blijven aanbieden zoeken we leden die het leuk vinden om senioren te helpen weg wijs te
worden op de computer. Dat kan door te helpen bij de basiscursus Windows, of meedoen
met de workshops, die diverse onderwerpen behandelen.

LIJKT HET U WAT OM UW KENNIS VAN WINDOWS
TE DELEN MET ANDEREN?
Neem dan contact op met de coördinator van de VOV Computercursussen, heer
Chris van der Jagt. Telefoon 071-561 84 80 (na 10.00 uur) Dan kunnen we de
mogelijkheden bespreken.
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COMPUTERRUBRIEK
LEER WINDOWS 10 BETER KENNEN

BASISCURSUS voor Windows 10, Windows 8.1,
Windows 7.
leden: € 90,- niet-leden € 95,- inclusief cursusboek
en consumpties.
Cursusduur 8 × 2 lesuren op maandagochtend of
vrijdagochtend.
U leert de basisvaardigheden om zelfstandig te kunnen
te werken met Windows 10, Windows 8.1of 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!
Start op maandagochtend 13 februari om 10.00 uur.
Start op vrijdagochtend 17 februari om 10.00 uur.

WAAR STAAT DIE FOTO OP DE COMPUTER?

WORKSHOP Bestanden opbergen in mappen.
leden € 20, niet-leden € 25, inclusief lesmateriaal,en
consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op dinsdagochtend.
U wil snel een foto laten zien op uw laptop. Maar ja,
waar staat die foto nu op de computer? Dat is zoeken
geblazen! Om je bestanden snel weer terug te vinden, is
het zaak om ze op een ordelijke wijze op te slaan. Wat
is in dit verband ‘ordelijk’? Dat leert u in deze workshop.
U kunt oefenen in het opbouwen van een eigen mappenstructuur, zodat u voortaan snel uw docu-menten en
foto’s terug kunt vinden.
De workshop wordt gegeven op 14 februari en 21
februari op dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00
uur.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

IS DIE E-MAIL WEL TE VERTROUWEN?

WORKSHOP Veilig werken op de computer.
leden €20, niet-leden € 25 inclusief lesmateriaal,en
consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op dinsdagochtend
U krijgt een overzicht van de malware die op internet
voorkomt en hoe u die kunt herkennen. Op uw eigen
laptop leert u hoe u de veiligheid van uw computer kunt
controleren en bewaken. Wat zijn de mogelijkheden van
uw virusscanner? Waar moet u op letten om te voorkomen dat u slachtoffer wordt van criminelen op internet?
Hoe u kunt zorgen voor optimale veiligheid op uw computer? Op deze vragen krijgt u een antwoord als u onze
workshop doet.
Let op: Voor deze workshop moet u uw eigen laptop
meenemen. Vergeet de netsnoeren niet!
De workshop wordt gegeven op 28 februari en 7
maart van 10.00 uur tot 12.00 uur.

IK HEB EEN IPAD (APPLE), WAT KUN JE DAAR
ALLEMAAL MEE DOEN?

WORKSHOP Basiskennis iPad.
leden € 40, niet-leden € 45 inclusief lesmateriaal,en
consumpties.
Cursusduur 4 × 2 lesuren op dinsdagochtend.
Wilt u grotere letters en een duidelijker geluid? Deze en
andere instellingen leert u naar eigen voor-keur 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 14 maart om 10.00 uur.

CURSUSSEN EN WORKSHOPS GAAN ALLEEN DOOR BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING
DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN

AANMELDEN:

De inloopochtenden zijn op iedere eerste en derde
donderdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur.

VOOR DE CURSUSSEN EN WORKSHOPS
KUNT U ZICH AANMELDEN BIJ:

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 mee neemt, kunnen de begeleiders laten zien hoe u een probleem kunt op-lossen.

De heer Chris van der Jagt,
Telefoon: 071 561 84 80
(na 10.00 uur)
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A A N N E M E R S B E D R I J F

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

REIZEN

Vereniging Ouderenbe-

VAN DE REISCOMMISSIE
De Reiscommissie presenteert u het
volledige reisprogramma 2017 in de
Reisgids 2017, die u tegelijkertijd met
deze Nieuwsbrief ontvangt. Wij hebben een gevarieerd programma samengesteld, met hopelijk voor elk wat
wils en hopen u op onze dag- of meerdaagse reizen te mogen begroeten.
Graag maken wij u nog even attent op
de Reisvoorwaarden die achterin de
gids staan vermeld; hier en daar zijn
hierin wijzigingen aangebracht.

I N S TA L L AT I E

Het team van de Reiscommissie is per
begin 2017 versterkt met Els Kloosterman, die zich voornamelijk met administratieve taken zal bezighouden. Wij
kijken ernaar uit om met Els samen te
werken.

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

Wij ontvangen graag uw reacties en/of kopij
op ons redactieadres:
JUMBO ROEMER VERNIEUWD
EN VERBOUWD

De Jumbowinkel in Noordhofland is geheel
verbouwd en vernieuwd en bovendien uitgebreid met 400 m2, zodat er o.a. bredere winkelpaden zijn. Op het zgn. versplein is een
breed aanbod aan versproducten en ook het
aanbod van biologisch gekweekte, lactose-,
suiker- en glutenvrije producten is groot.
De VOV is heel blij, dat Jumbo Roemer
Noordhofland ons maandelijks sponsort
met koffie en koekjes t.b.v. onze activiteiten in het VOV Seniorencentrum.

kopij@vovvoorschoten.nl

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

Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Sluitingsdatum voor het volgende nummer is

UITERLIJK(!) 10 FEBRUARI
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Woningtextielhuis

EVENEMENTEN

woon - en slaapcomfort

Alle leden geven wij 15% korting
op bedden en matrassen.
Tevens 10% korting op vloeren,
gordijnen en zonwering.
Wij komen graag vrijblijvend bij
u meten en monteren alles gratis.

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

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

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

KERSTDINER
19 DECEMBER 2016

Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
tel. 071-5617979 | www.woningtextielhuis.nl
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SAMENWERKING MET THEATERBUS APOLLO
BIEDT NIEUWE MOGELIJKHEDEN VOOR THEATERBEZOEK
In Leiden Zuidwest organiseert “Theaterbus Apollo” al enkele jaren theaterbezoek voor ouderen in de omgeving van de
Apollolaan aldaar. Deze activiteit vertoont veel gelijkenis met de activiteiten van de evenementencommissie van de VOV.
De evenementencommissie heeft contact gezocht met de mensen van de Theaterbus om te bespreken of en hoe samengewerkt kan worden bij het bieden van deze service. De Theaterbus Apollo richt zich voornamelijk op het theater in Rijswijk
vanwege de betere toegankelijkheid voor oudere mensen. Men heeft zeer goede contacten met het Rijswijks theater en is
daardoor in staat om in een zeer vroeg stadium kaarten te reserveren op aantrekkelijke plaatsen.
Om de samenwerking gestalte te geven is afgesproken dat leden van de VOV deel kunnen nemen aan 2 evenementen die in
het komende voorjaar op stapel staan. Deelnemers van de VOV kunnen worden opgehaald bij het Burg. van der Haarplein.

Er zijn 10 kaarten beschikbaar voor de voorstelling: HARRIE LET OP DE KLEINTJES van
John van Eerd op zaterdag 18 maart 2017
Kosten inclusief bus € 42,50

ENTEN
EVENEM
AMMA
PROGR

2017

EVENEMENTEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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.

Informatie over komende evenementen kunt u ook bekijken op de website:

www.vovvoorschoten.nl

31 MAART 2017 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. Locatie: Leiden
Bent u geïnteresseerd? Geef u dan op bij Thea Zweers, tel. 071-5614084 of email: Thealuyten10@gmail.com.

Harrie Vermeulen is terug! Harrie klaagt speen en been als hij moet babysitten. Gevangen tussen beertjes en kleertjes, broekjes en doekjes, papjes en
lapjes maakt hij er weer een enorme puinhoop van. En wat als de baby’s
zijn verdwenen? De inmiddels zo vertrouwde hilarische avonden met Jon
van Eerd worden dit jaar overtroffen. Hij is de onbetwiste koning van de
humor. Gierend grappig, dwaas en hartveroverend. Als je denkt ‘het kan
niet gekker’ vliegt Harrie om de hoek, pakt je bij je lach-lurven en slingert
je langs een kermis van onbetaalbaar kolderieke, dolkomische situaties.
Reken op zuurstoftekort want het wordt een avond onvergetelijk lachen!

25 OF 26 APRIL 2017 TINEKE SCHOUTEN MET DE THEATERVOORSTELLING T-SPLITSING

Er zijn 10 kaarten beschikbaar voor de voorstelling:
‘TEGENWIND’ van Lenette van Dongen op zaterdag 6 mei 2017
Kosten inclusief bus € 36.50
Op een verlaten strand loopt een vrouw keihard te zingen, maar niemand die het hoort. De storm jaagt haar stem voorbij
de donkere wolken. Het kan haar niet schelen, want zij zingt niet langer voor een ander! Ze zingt omdat er eindelijk weer
een lied in haar ziel klinkt. De wind is sterk en giert om haar hoofd. Ze vecht
om overeind te blijven. Omdraaien en gemakkelijk voort geblazen terug
naar waar ze vandaan komt, is geen optie. De wind is sterk, maar de vrouw
hervindt haar kracht. Ze spreidt haar armen en lachend roept ze: ‘HA! Kom
maar op. Ik kan je hebben!’ Na dertig jaar verlaat Lenette de Grote Stad om
in een Dorp dicht bij Zee haar rust te vinden. Terug naar de Natuur. Maar is
de natuur wel die beloofde rustbrenger…? Vindt ze haar ZEN? Of houdt ze
haar ZODEMIETER OP?
Cabaretière, presentatrice, zangeres en multitalent Lenette van Dongen
laat in haar tiende voorstelling Tegenwind als geen ander de zaal met fenomenale zelfspot meegenieten van haar zoektocht.

Het aantal beschikbare kaarten voor deze voorstellingen is beperkt. Heeft u belangstelling wacht dan niet te lang
want op=op. U kunt zich aanmelden door een email te sturen naar evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

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

2 MEI 2017 DINERSHOW: EEN AVOND IN FRANSE SFEREN BON APPÉTIT
De Rijswijkse Schouwburg biedt aan een diner en show ineen. Tijdens het diner kunt u
genieten van een sfeervolle show gepresenteerd door Diana van der Bent en Paul den
Bakker. U waant zich in de kelders en kroegen van de naoorlogse Parijse wijk Sant-Germain des-Pres, de ontmoetingsplaats voor beroemde filosofen, schrijvers en cineasten.
De plek waar het geangageerde en literaire Franse chanson haar hoogtijdagen beleefde
(denk aan Juliette Créco, Brel, Brassers, Ferré, Aznavour). Een show die eigentijds
en enerverend is. Een feestje op zich. U geniet na het ontvangst-aperitief van heerlijk
eten. Een compleet verzorgde avond. U wordt opgehaald om 18.15 uur op het Burg. v.d.
Haarplein (brandweerkazerne
Aanvang 19.00 uur in de Rijswijkse Schouwburg.
Kosten € 50,-- inclusief busvervoer voor leden en € 52,50 voor niet leden.
wees er snel bij want er worden in totaal maar 35 tickets beschikbaar gesteld. Tot nu toe hebben 23 personen zich
aangemeld. Betaling dient uiterlijk één maand voor het evenement te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op
rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Uw opgegeven naam.

Bent u geïnteresseerd? Geef u zich dan op bij Til Heijsteeg. tel. 071-8874510. of email til.heysteeg@ziggo.nl.

MODE/ INFO/ ADVIES OCHTEND 10 april om 10.30 uur
Peter van der Boon en zijn dames proberen mensen altijd te inspireren. Niet alleen op
modegebied maar ook door bijzondere acties te organiseren zoals de leukste trouwfoto. Op de borden voor de winkel staan elke dag humoristische uitspraken want het
motto van het bedrijf is ‘Service with a Smile’.

DAMESMODE

Wij van de Evenementencommissie zijn erg blij dat we met Peter van der Boon en zijn
medewerkers in de winkel van LABEL BY LABEL op maandagochtend 10 april om
IN DE SCHOOLSTRAAT
10.30 uur een MODE/ INFO/ ADVIES ochtend zullen verzorgen met modellen. Uiteraard zult u worden ontvangen met koffie en wat lekkers en kunt u zich laten inspireren door een kleuradvies en wat
het voorjaar van 2017 allemaal te bieden heeft. Wij vinden het belangrijk dat u zich vantevoren even aanmeld bij Gé
van Niekerk (06 224 482 12) aangezien we met de zitplaatsen rekening moeten houden.

TOEGANG = GRATIS!!
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Tot ziens op maandagmorgen 10 April
De evenementencommissie

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE VOOR DE MUSICAL THE LION KING
(Verschoven naar JUNI 2017)
Disney’s The Lion King vertelt het verhaal van het leeuwenwelpje Simba die de troonopvolger is van Koning Mufasa van het Afrikaanse dierenrijk. Diep in dit kloppende hart
van Afrika ligt het grillige pad naar volwassenheid. Voor een pasgeboren leeuwenwelp
begint de ‘circle of life’ in de savanne. Zet al uw zintuigen maar op scherp, beleef deze
theaterervaring die zijn weerga niet kent!
De evenementencommissie kan 40 tickets op de kop tikken voor een zeer gereduceerde
prijs. 1e rang ticket voor € 65.- inclusief bus € 75,-. In eerdere nieuwsbrieven hebben
wij een duurdere prijs doorgegeven voor een 1e rang ticket namelijk € 94,- exclusief bus. Dat scheelt bijna € 35,-. Wie wil er nu niet voor € 75,- naar een musical met vervoer.

Heeft u belangstelling dan kunt u dit aan Til Heijsteeg. tel. 071-8874510. of email til.heysteeg@ziggo.nl. Locatie: Circustheater te Scheveningen. Geef u vrijblijvend op. Bij genoeg belangstelling gaat dit evenement
door.

19

COLUMN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

MIJN AGENDA

Het plaatje van mijn agenda dat ik sinds een jaar of vier geleden
heb ontdekt is gewoon mijn favoriet geworden. Eigenlijk komt het
van wege het praktische, echt mooi kan ik niet zeggen dat ie dat
is. Vroeger had ik kalender met leuke of mooie platen, daar kon
je niets op kwijt, maar dat was geen punt ik had immers ook een
zakagenda die in mijn tas een behoorlijke plaats innam, maar onmisbaar was. De tijden van weleer zijn voorbij, geen zakelijke afspraken meer, we zijn immers gepensioneerd.
Toch zijn er nog allerlei persoonlijke afspraken die wel genoteerd moeten worden willen we ze niet vergeten. Heel lang ben op zoek geweest, want er is ongelooflijk veel op
markt, variatie genoeg zowel in vormgeving als in prijs. Totdat ik in de uitverkoop bij een
kantoorboekhandel deze tegen kwam, het was liefde op het eerste gezicht. Als ie op
mijn bureau naast mijn computer ligt neem ie nauwelijks plaats in.
Dan twee weken naast elkaar met een behoorlijke ruimte om er verschillende notities per dag in op te schrijven.
Naast de gewone functie is er een bij gekomen en wel die van VERJAARDAGKALENDER, dat zijn eigenlijk ondingen, voorzien van mooie foto’s of plaatjes sommige geven een maand aan maar ook hierin diverse uitvoeringen Een
ding hebben ze wel allemaal gemeen per dag is het maar een smal regeltje om een naam in te vullen en wat als er
meerdere personen op dezelfde dag jarig zijn? Dan wordt het meestal een knoeiboel.
Dan de plek waar die hangt, negen van de tien keer op het kleinste kamertje, op de deur of aan de zijmuur wat ook
te ver is om goed te kunnen lezen wat er staat. Trouwens ik kijk er zelf zelden op, het is meer sier dan nuttig. Mijn
omlegweekkalender gaf de uitkomst. Ik maak er de gewoonte van om in de eerste week van het nieuwe jaar alle verjaardagen in te gaan vullen (neem deze over uit de oude) en doe dat met rood. Dat valt lekker op, ik kijk elke ochtend
even of ik een afspraak heb en dan kan het niet anders, de naam in rood kan je niet over het hoofd zien. In het begin
van de week zie je dan ook of er een kaart
verstuurd moet worden.
Zo heb ik dus een eenvoudige en nuttige
oplossing gevonden voor mijn agenda
probleem. Nu ligt ie nog blank en blits te
wachten op invulling ik hoop op veel leuke
afspraken en wens dat de lezers van mijn
column ook van harte toe.
Helen Meijer

STICHTING
ALZHEIMER CAFÉ
VOORSCHOTEN
Bijeenkomst elke derde
woensdag van de maand

WIST U DAT...

Vegro-artikelen tegenwoordig
opgehaald kunnen worden bij
Apotheek De Meiboom,
Voorstraat 59, Voorschoten.

HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
JE NEUS ACHTERNA

Voorkeursinstellingen, hydrotherapie, digitale besturingssysteem, opwarmmodus??? Allemaal zaken die men vandaag de dag nodig heeft bij het douchen, pardon, “uw douchebeleving”.
Nog geen 100 jaar geleden was dat toch wel even anders. In 1910, toen er overal
riolering en waterleidingen aangelegd werden, gold de verplichting dat bij de bouw
van een nieuw huis de wc in een aparte ruimte stond. En in 1933 werd men verplicht om een douchecel aan te leggen in een nieuw te bouwen huis. In 1965 gold
deze verplichting voor het inbouwen van een badkamer. Veel mensen hebben in
hun jeugd dus nooit een douche of badkamer gekend, zeker voor de oorlog niet.
Wassen: door de week was het meer een washand over je gezicht halen. Aan de
gootsteen en met koud water want warm stromend water was er gewoon niet. En
dan, een keer in de week, meestal op vrijdag, was het wasdag. Aan een teil water
werd een keteltje kokend water toegevoegd. Kinderen werden op het aanrecht ingezeept en gingen dan de teil in. Met een bakje spoelde moeder dan de zeep weg.
Meestal werd deze teil met water voor het hele gezin
gebruikt. Pech voor de laatste. Wat - uiteraard zou ik
zeggen - meestal de moeder van het gezin was.
Of, alle kinderen stonden op rij in de keuken - in hun
onderbroekje - en moeder waste het ene kind na het
andere met washand en een teiltje warm water. Ja,
het onderbroekje bleef aan. Wat dan wel eens de situatie opleverde dat misschien een tante of verzorgster
een tiener opdroeg om zich “ook van onderen” te wassen. Hadden ze nog nooit van gehoord.
Na deze wekelijkse wasbeurt kreeg je schone kleren. En die droeg je de rest van
de week. Misschien dat je nog wel een keer een schoon onderbroekje kreeg. Vrouwen hadden vaak maar een, uiteraard zelfgemaakte, jurk. Aan het begin van de
week werd de jurk gedragen met een kraagje, de laatste dagen zonder.
Als je geluk had kon je naar een badhuis. Maar een kaartje voor een douche kostte
soms wel 0,25 cent. Voor grotere gezinnen was dit gewoon niet op te brengen.
Sommige kinderen gingen met de hele klas naar het badhuis. Dan kregen ze een
kaartje van school. En dan was het op commando inzepen en afspoelen. Bij het
ene badhuis kreeg je daar 10 minuten voor en in weer een ander badhuis wel een
half uur. Ook verschilde het per badhuis of je een stukje zeep of handdoek zelf mee
moest nemen of het bij de wasbeurt inbegrepen was. Maar die linnen handdoeken
droogden voor geen meter. Amsterdam telde maar liefst 21 volksbadhuizen. En
pas in 1986 deed de laatste badmeester hier voor het laatst het licht uit.
En nu, anno 2017, zijn we klaar voor
onze “douchebeleving”.
Wel pech: lang douchen mag eigenlijk
niet meer vanwege het milieu en nou
hoorde ik ook nog dat elke dag douchen helemaal niet goed is. Het nieuwe douchen: 3 keer per week 5 minuten. Gelukkig mag de wasmachine
nog wel elke dag draaien.

INLOOP: 19.00 uur
AANVANG: 19.30 uur,
einde: 21.30 uur. Vrij entree.
LOCATIE: Ruimte Plus,
Merelhof 7-11, Voorschoten.
Voldoende parkeergelegenheid.

WOENSDAG 15 FEBRUARI
THEMA: DEMENTIE EN DE
THUISZORG

Voor vervoer en oppas kan
worden gezorgd. Informatie:
Voor Elkaar, Tel.: 071 561 9001
20

HEEFT U EEN MOOIE HERINNERING AAN VROEGER OM TE DELEN?
Bel me: 071-561 78 16
Mail me: rubriekVOV@gmail.com

MOnique

INGEZONDEN:
TOVERBALLEN
Van mijn moeder mocht ik nooit
een toverbal. Ze was veel te bang
dat ik er in zou stikken. En wat de
toverballen betreft : die smaakten
nergens naar. Er zat een witte,
plakkerige laag tussen de kleuren.
Die bleef achter op je tong vastzitten, bah. De kleuren kwamen soms
aan een kant sneller tevoorschijn,
en dan kon je ‘spieken’ naar de volgende kleur. Het waren, afgezien
van eventuele kleurstoffen, vast
wel gezonde snoepjes, zonder suiker.
Elly de Groot
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WIE HERKENT
DEZE FOTO?
EN WIE KAN IETS
VERTELLEN OVER DE
PLAATS WAAR DEZE
FOTO GEMAAKT IS?

FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Deze foto is de vroegere R.K. Jongensschool aan de
Leidseweg, pal naast het gemeentehuis, ik heb er zelf
nog kort op gezeten,wij gingen later naar de Jozefschool
aan de Elstlaan, wat nu de Nutsschool is.
Op de plaats van deze jongensschool is later een nieuwe aanbouw van het gemeentehuis gebouwd.Geheel
rechts gingen wij door de poort naar de speelplaats, uiterst rechts is nog iets te zien van de woning van de
schooldirecteur, in onze tijd toen meester van Dongen.

Dat herinner ik me maar al te goed vanwege een verspreking van mijn zus. Op een of andere manier waren
de rokken van zuster Clara kennelijk wat opgeschoven
geweest. Waarop mijn zusje, in opperste verwondering,
mijn moeder vertelde: zuster Clara heeft dikke kluiten.
En op een dag voelde ik me daar alleen maar kleiner
en kleiner worden, vrezend voor de voordeurbel. En ja
hoor, daar stond mijn vader, prachtig in zijn zondagse
pak. Alleen… de oudermiddag was een week later!
Wat ik me ook nog heel goed kan herinneren is dat onze
vouw-, prik- en kleurwerkjes geplakt werden in zo’n
boekje met behangstalen. Die kreeg de school van de
verf- en behangwinkel van overbuurman Van Aken.

Leo Oudshoorn

Dit was de oude jongens school aan de leidseweg is af
gebroken. Het is nu voor uitbreiding voor het gemeente
huis gebruikt. Rechts van het gebouw woonde de hoofdmeester meneer van Dongen, dat huis staat er nog.

Jeanne van Bohemen

Handgeschreven reacties graag naar:
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
Of mail naar: kopij@vovvoorschoten.nl
REACTIES OP FOTO’S UIT DE VORIGE EDITIES

Hierbij de oplossing van de foto in het December nummer: Katholieke Jongensschool aan de Leidseweg.
Links is het hoofdgebouw vanaf de zijkant te zien, “het
meisjeshuis”. Het rechter gebouw is het “jongenshuis”.
Hierbij ook nog een opmerking over de foto in het November nummer. Het is inderdaad het kindertehuis
“Nieuw Voordorp”.
Dick Bakker
Op de foto van december staat de katholieke kleuterbewaarschool aan de Leidseweg.
Gerund door nonnen. De hoofdingang werd niet gebruikt
door de kinderen. We gingen aan de zijkant naar binnen. Achter de school was een grote speelplaats.
Hoofdzuster was in de 50er jaren zuster Clara.

M.Morsink
Het schoolgebouw was eens aan de Leidseweg ter
hoogte van het gemeentehuis.
In de jaren 50 konden de, aan de Rijndijk wonende, kinderen toen gebruik maken van de paardenbus, ook kinderen aan de Leidseweg Noord tot aan een bepaalde
grens, waar nu autohandel Steyger is gevestigd,mochten
gebruik maken van dit antieke voertuig. De kinderen
werden tot voor de school gebracht.
Een bekende naam op de bus was Jaap en Arie Blok die
het geheel verzorgde. Ook dit schoolgebouw viel ten offer aan de slopershamer. Een stukje nostalgie ging verloren. Mij is verteld dat de woning, die naast de voormalige school stond, bewoond werd door het hoofd van de
school. Er werd een nieuw gebouw ontworpen dat voor
andere doeleinden in gebruik kon worden genomen en
als zodanig is uitgevoerd.
Daan Heijmans

Reactie op de foto van november:
Het betreft hier het voormalige kindertehuis “Nieuw Voordorp” ook wel het
weeshuis genoemd. De foto dateert
uit de begin jaren 70 en is gemaakt ter
hoogte van de badhuisstraat. Vele jaren heeft het gebouw, als zodanig, zijn
goede diensten bewezen. Naar mijn
vermoeden was een terug lopende bezetting en het niet meer goed functioneren van het oude gebouw, en de eisen
des tijds, aanleiding om het gebouw te
slopen.
Lange tijd was het terrein een kale vlakte. Begin jaren 90 kreeg het toch weer
een bestemming. Men ging er een prijzige appartementenpark realiseren. In
1995 waren de werkzaamheden klaar.
Kennissen vann ons behoorde tot de
eerste die daar gingen wonen.
Men heeft het park “Beukenrode” genoemd naar de naam van de rode beuk
die daar nog altijd staat.

Daan Heijmans
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Bar-Bistro ‘Het Wedde’

KOOPT U OOK BIJ ONZE
ADVERTEERDERS?

Een culinair en feestelijk
adres voor uw party

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

www.vovvoorschoten.nl

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

Omdat iedere huid uniek is, en de behoeften van de huid van tijd
tot tijd verschillen, werken we met behandelingen en huidverzorging advies op maat. Iedere behandeling en advies begint met een
Face Mapping huidanalyse om vast te stellen wat jouw huid op
dat moment nodig heeft. Je kan zelf bepalen hoe lang je behandeld wil worden en jouw geboekte tijd kan naar eigen keus en op
basis van ons advies ingevuld worden. Wanneer de huid in contact komt met Dermalogica dan gebeurt er iets bijzonders,
de betekenis van een mooie en gezonde huid verandert.

Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van
het VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

OPENINGSTIJDEN | MA T/M ZA 9:30 - 17:00
Wil je liever in de avond? geen probleem laat het ons weten!
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

of weinig lichamelijke beperkingen kent, met een partner
leeft (ja, natuurlijk wel een leuke!), vrienden, familie, kennissen in de omgeving hebt. Een goede buur is beter dan
een verre vriend, laat staan verre familie!

KIJKT U WELEENS
OP ONZE WEBSITE?

Beweegt u genoeg?

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
THE MOMENT THAT CHANGED YOUR SKIN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Bekijk de aantrekkelijke kortingen voor
VOV-leden in de Kortingsparade op blz. 34


Iedere maand een
speciaal
3 gangen menu

MIJMERINGEN

Maak
van 2017 een
initiatiefrijk jaar!

De kunst is van iedere dag iets leuks te maken. Dat kan
je dus plannen als je nog niet al te veel beperkingen hebt
en niet in toenemende mate van anderen afhankelijk
bent. Daarom moet je vroeg beginnen met hier bewust
naar te kijken en gewoontes te gaan vormen. Niet uitstellen. Bedenk altijd maar: Inzicht zonder handeling, brengt
geen verandering. Heb je dat inzicht? Dan weet je wat
je kan doen.

Ik ben ruim 40 jaar geleden begonnen met regelmatig
hard te lopen en dat doe ik nog. Een goede gewoonte die
Als je dit leest zijn we zeker al 4 weken in het nieuwe gemakkelijk is geworden doordat ik me minder goed voel
jaar. En, bevalt het? Als je voornemens had, heb je die als ik niet ga; ik word er vrolijk van, ben trots op mezelf
dan waargemaakt? Of waren er plotselinge omstandig- als ik het “weer gedaan” heb. Naderhand maak ik na het
douchen “zingend” de douchecabine schoon (terwijl ik
heden die je in de wielen reden?
In dat geval is het goede nieuws dat je iedere dag over- dat eigenlijk een vervelend klusje vind) Ja, inderdaad,
nieuw kan beginnen. Vandaag is de eerste dag van de ik ben bevoorrecht dat ik dat hardlopen, tennissen etc.
nog kan, maar ik ken
rest van je leven. Ga
ook mensen die veel
je er bewust wat mee
ouder zijn dan ik die
doen of “zie je wel”?
Ik wil vooral leven!
nog regelmatig golfen,
roeien, stevige wanEr doen zich altijd al
delingen maken etc.
zoveel
onvoorziene
Daar zijn ze niet onomstandigheden voor
langs mee begonnen,
dat ik er voor ben om
maar vaak wel pas na
waar mogelijk sturing
hun werkzame leven.
te geven. Dat kost wel
energie want dan moet
Dus: welke positieve
je initiatief nemen.
gewoonte ga jij ontOm mij heen zie ik dat
wikkelen? Al is het
met het ouder worden
maar dat je besluit om
het “initiatief nemen”
iedere dag tenminste
afneemt. Daarom val
een poosje buiten te
ik steeds terug op
mijn stelregel: “je moet trainen als je sterk bent”. Dat zijn. DOE iets en je zal zien dat je er blij van wordt!
betekent in de praktijk dat je gewoontes die je ook op Succes ermee en ook nu nog: een fijn vervolg van 2017
de lange termijn dienen, moet inslijpen terwijl dat nog gewenst!
relatief gemakkelijk gaat. Als je in je leven een vorm van
Dico van Barneveld
verslaafdheid hebt aan dagelijkse of wekelijkse dingen
die je doet, heb je voor jezelf een actief kader gevormd.

Ik wil niet alleen maar bestaan...

Ik denk aan: heb je een min of meer vaste tijd dat je
opstaat en naar bed gaat; eet je op regelmatige tijden;
ga je regelmatig naar buiten om je lichaam te vermoeien;
kijk je gedoseerd TV, besteed je iedere dag tijd aan hersentraining door b.v. puzzels - proberen - op te lossen,
plan je omstandigheden waardoor je mensen ontmoet
waardoor je altijd nieuwe gedachten krijgt, hoe vaak doe
je boodschappen (hoe vaker je gaat des te meer kans
heb je op leuke ontmoetinkjes als je tenminste het initiatief neemt om een praatje te maken), houd je je contacten bij door iedere dag een of meer kennissen/vrienden/
familieleden op te bellen (niet denken: het is hun beurt,
laten zij maar eerst eens bellen, want dat leidt tot een ontevreden gevoel: Ik hoor ook nooit wat…). Al deze kleine
beslissingen gaan gemakkelijker als je jonger bent, geen

25

INGEZONDEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

ZEG NIET JA,
MAAR ZEG
NEE!

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.
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.
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.

ALS LID VAN DE VOV ONTVANGT U

7,5% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE
GELD NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES

U herinnert zich wellicht de tophit uit de jaren zestig van de vorige eeuw: “Zeg
niet nee hee hee hee, zeg niet nee hee hee hee, maar zeg ja!” Over de bijbehorende vraag (“als ik vraag om een zoen”) wil ik het niet hebben. Maar het liedje
schoot mij te binnen toen ik enige tijd geleden in het VOV Seniorencentrum was
waar op dat moment de schilderclub haar creativiteit ten toon spreidde. Een van
Door: Peter de Boer
de aanwezigen zei me dat in het appartementencomplex waar zij woonde een
brief was verspreid. De brief was afkomstig van een bedrijf dat aanbood een
advies op te stellen voor de huis-automatisering (domotica). Uiteraard in de hoop dat de bewoner van dat huis de
automatisering zou laten inrichten door dat bedrijf. Maar was dat wel een automatiseringsbedrijf? Of was er sprake
van een truc om het huis binnen te komen en niet met lege handen weer te vertrekken.
Er wordt tegenwoordig op veel manieren geprobeerd u op te lichten. Om er enkele te noemen:
De babbel truc. Er belt iemand aan en steekt een verhaal af om op zijn minst de mogelijkheid te krijgen om binnen
te komen. Eenmaal binnen wordt meteen geprobeerd u te bestelen. Of men verkent de situatie om later terug te
komen als u niet thuis bent.
Uw huis verkopen. U krijgt een brief met het aanbod om uw huis te verkopen en vervolgens te huren. U hebt dan
een flinke som geld gekregen en kunt in uw huis blijven wonen. Maar de nieuwe eigenaar van uw huis bepaalt de
hoogte van de huur. En aangezien die nieuwe eigenaar geen filantroop is zal de huur hoog zijn. Bovendien bent u
van die persoon / dat bedrijf afhankelijk voor het onderhoud van het huis. En als uw geld op is en u de huur niet meer
kunt betalen zijn de problemen groot.
Een e-mail. Heel populair is de e-mail waarin u wordt gesommeerd een nog openstaande rekening te betalen. De
afzender van de mail doet zich voor als een incasso bureau en dreigt met een forse boete als u niet betaalt. Denk
niet meteen dat u bent vergeten te betalen maar ga eerst na of de afzender bij u bekend is. Bent u er zeker van dat
u niets met de afzender te maken hebt, reageer dan niet op die mail. Bent u niet zeker, vraag dan een kopie van de
factuur en kijk dan verder.
De bank vraagt gegevens. U krijgt per brief of per e-mail het verzoek van een bank om uw gegevens via internet
door te geven. Dit zou moeten omdat uw gegevens zijn verouderd; de bank een nieuw systeem heeft; of dat er iets
mis is met uw pasje etc. etc.. Ga hier nooit op in! Een bank of een creditcard bedrijf (bijv. VISA) zal nooit zomaar uw
gegevens opvragen en zeker niet via internet. Al lijkt de brief of de e-mail nog zo betrouwbaar reageer er niet op. En
als u twijfelt kunt u naar het bankfiliaal gaan of de bank bellen.
Uw computer mankeert iets. U wordt opgebeld door een zo genaamd automatiseringsbedrijf (vaak Engels sprekend) die meldt te hebben ontdekt dat er iets mis is met u computer. Als u toestemming geeft dat zij in uw computer
mogen kijken (via een software pakketje dat u kunt downloaden) zullen zij de PC repareren. Dat doen ze dus niet
want uw PC mankeert niets. Maar men haalt alle gegevens uit uw PC inclusief wachtwoorden en laat een PC achter
die niet meer werkt en dan dus echt wat mankeert. Als zo’n “bedrijf” u opbelt, kunt u gerust zo onbeleefd zijn om het
gesprek zonder meer te beëindigen.
Als u in de hierboven beschreven gevallen ook maar enigszins twijfelt, ga dan niet op het aanbod in / reageer niet
op de brief of e-mail. Neem contact op met iemand die u kunt vertrouwen en vraag wat te doen. Maar laat uw eerste
reactie zijn een variant op het liedje dat ik aan het begin noemde: “Zeg niet ja, ha, ha, ha, zeg niet ja, ha, ha, ha,
maar zeg nee!!”
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ADIEU ZWARTE PIET
Adieu mijn kleine Zwarte Piet, adieu...
Sinterklaas is voorbij en het gekissebis rond Zwarte Piet hoop ik ook. Van
een gezellig feest, vol lol, werd een soort ‘statement’ gemaakt tegen racisme en discriminatie, en onze politiek correcte bestuurders, de voor en
tegen, hapten gretig. Waarom mag een land niet een eigen folkore, eigen
zeden en gewoontes en eigen superstities hebben? Sinterklaas en zijn
zwarte knecht behoren zonder meer bij het nationale erfgoed en niet de
blanke, schoorsteen, gele, rode of wat dan ook Piet. Nu heeft een minderheid zich zodanig gediscrimineerd gevoeld, en dat luidruchtig kenbaar
gemaakt, dat geen Sint zich meer met een Zwarte Piet wil vertonen.
Zo gaat een traditie verdwijnen en er komt een nieuwe: die van Blanke
Piet. Gulle blanke pieten die cadeautjes uitdelen. Er staat een verhaaltje
op pagina 27 van het december/januari nummer van ons magazine over
een gesprek van een vader met zijn zoon. Het einde van het verhaal is
dat de zwarte pappa’s een klacht indienen bij de VN. Ik citeer: “Omdat ze
het discriminatie en racisme vinden dat al die lieve, gulle Pieten blank zijn.
Alsof zwarte mensen niet goed genoeg zijn om Piet te worden. Ze vinden
dat er ook zwarte Pieten moeten komen.” Einde citaat. Meesterlijk vindt
u niet?
Je kunt overal en over alles klagen. Waarom geen Kerstvrouw? Misschien
een klacht voor de feministen? Het dikbuikige manneke zou niet geschikt
zijn voor kinderen, hij spoort ze aan om te snoepen... om ook zo’n buik te
krijgen?
En de hutspot op 3 oktober? Massale protesten van de Spanjaarden voor
wie Alva een held is, en voor ons een schelm. De haring en hutspot zijn discriminerend voor de nakomelingen van Alva? En voor alle Spanjaarden?
Weg ermee. Leiden met protest, witheet van woede. Persoonlijk vind ik
dat de inheemse bevolking van de Verenigde Staten als de bliksem naar
de VN moet stappen omdat Thanksgiving racistisch en discriminerend is.
De kolonisten, nota bene, danken God voor zijn gulle gaven, vergetend,
en passant, al het kwaad dat zij gesticht hebben bij de oorspronkelijke
bewoners.
En je kan zo doorgaan... je
kan van alles vinden om het
plezier van andere te vergallen...
Maar een oplossing is er altijd. Bijvoorbeeld dat degene die het niet met
folkore, zeden en gewoontes eens is, tijdens dergelijke festiviteiten op
vakantie gaat, uiteraard op eigen kosten. Als ze terug komen worden ze
weer liefdevol en gastvrij ontvangen, net als vanouds. Zwarte Piet kan
terug tot tevredenheid van de zwijgzame meerderheid!
Over meerderheid gesproken: bijna heel Voorschoten was uitgelopen
om de bundel met ”Aats weetjes” te kopen.(VOV magazine december/
januari pag. 15). Met dank aan Joop Puls voor het bericht. De Schoolstraat zag “zwart” van de mensen. Alles was uitverkocht voordat ik eindelijk aan de beurt kwam. Maar een aardige
verkoopster beloofde me een exemplaar voor mij te bewaren van de nieuwe editie die op 1 of 31 april 2017 zal verschijnen. Mijn dag kon niet kapot. Zo begin ik het nieuwe jaar vol goede moed, en wens ik alle VOV-ers een gezond
en voorspoedig 2017.
Gisella van Duijnen
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RECEPT/PUZZEL
INDISCHE
VARKENSHAAS
Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
OPLOSSING BRIDGE-PROBLEEM

Lekkere malse varkenshaas met cashewnoten
in een Indische marinade.

Ingredienten (4 personen)

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

500 gr varkenshaas
1 ui, fijn gesnipperd
2 knoflookteentjes fijngesnipperd of geperst
2 eetl ketjap
1 theel sambal
1 theel ketoembar
1 theel laos
2 schijfjes citroen of citroenblad of een beetje asem
50 gr gestampte cashewnoten.
Zout en peper
Klontje margarine

ZWEEDSE PUZZEL

Bereiding
Braad de varkenshaasjes kort in margarine aan
beide zijden mooi bruin. Voeg de ui en knoflook toe
en bak kort mee totdat de ui glazig is. Voeg ketjap,
ketoembar, laos, sambal, citroen, zout en peper
toe. Zet het vuur uit en schep de marinade goed
over het vlees. Laat een half uurtje staan zodat het
kan intrekken. Voor het opdienen het geheel kort
verwarmen en dan de gestampte cashewnoten
over de eventueel in mootjes gesneden varkenshaasjes strooien.

Tip!
Lekker met wat gewokte groenten en rijst.
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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

Iedere maandagmiddag
van 13.00-16.30 uur en
donderdagmiddag van
13.00-16.30 uur in het
VSC.
Contactpersoon maandagbridge: Astrid van
Weezel, tel: 071 5763514
Contact donderdagbridge: Heti en Rob Rietveld, tel: 071 5619639/
0619695760

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/
KLAVERJASSEN

CONTACTMIDDAGEN

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:

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

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/
SCHILDEREN

Iedere maandagmiddag
van 13.30-15.45 uur in
het VSC
Contactpersoon:
Diana van Bohemen
Tel: 06 17489592

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

EENMALIGE ACTIVITEITEN:

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

DAGREIZEN:

Contactpersoon:
Emelie Rijnbeek,
telefoon: 071-5318880

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

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

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

ROEST TWEEWIELERS

RICHARD verkeersopleidingen

Korting navragen in de winkel

Rijbewijs verlengen?
20% korting op al onze lessen

Schoolstraat 62
071 561 24 96

GOLFBAAN HET WEDDE

Veurseweg 106
071 561 95 07 of 06 534 134 08

Schoolstraat 35 - 071 561 35 84

Penningmeester Jopie Herregraven
071 531 09 08
penningmeester@vovvoorschoten.nl

5% korting op
aankopen voor uzelf

Excl. afgeprijsde artikelen

gebruikte computer hardware
op vertoon van ledenpas!
Voorstraat 55a
071 71 07 402
www.compleetit.nl

AUTOBEDRIJF HAMERS
APK KEURING € 25,-

WONINGTEXTIELHUIS

BLOEMENHOFJE

NAGELSTUDIO Marian Handgraaf

Treubplein 2 - 071 561 79 79

winkelcentrum Hofland
071 576 56 33

Industrieweg 4 - 071 561 19 06

10% korting alle
daluren abonnementen

voor de mooiste nagels
Koperwieklaan 83 - 06 53 84 942

10% korting op
alle behandelingen

10% korting

RAYTHO

7,5% korting

zie advertentie
in dit blad

Schoolstraat 111, Voorschoten
Langstraat 49, Wassenaar

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

€ 2,50 korting
op rijbewijskeuringen

GRIEKS RESTAURANT AKROPOLIS

Locatie: Rooseveltstraat 65, Leiden. 071-5160020
Zie www.scal.nl voor meer informatie.

10% korting op
alle maaltijden

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

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

Wij zijn heel blij dat de direktie van deze Jumbovestiging heeft besloten de VOV te sponsoren.

HULDE AAN JUMBO ROEMER!
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Advertenties
advertenties@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie:
Dik Zweers, 071 561 40 84
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

G. BESUYEN Rijwielspecialist

Excl. afmeldkosten en roetmeting

10% korting op alle
andere producten

Inzendadres kopij:
Mail: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven: Mieke van Berkum,
Bartoklaan 7, 2252 CW Voorschoten of
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

5% korting
op het
notarieel
honorarium

Korting navragen
in de winkel

YOUR LIFE SPORTSCLUB

Nieuwsbrief
Eindredacteur Rob Rietveld
071 561 96 39
eindredacteur@vovvoorschoten.nl

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

Voorstraat 13 (071) 561 27 02

15% korting op bedden

Vicevoorzitter Gé van Niekerk
071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl

CONSEPTO
HEKWERKADVIES

Dobbeweg 2 - 071 560 02 00

Treubplein 2
071 561 79 79

Secretaris Elselien Veneman
071 561 25 02
secretaris@vovvoorschoten.nl

VAN DER VOORT schoenen

10% korting op alle reparaties

10% korting op nieuwe en

WONINGTEXTIELHUIS

5% korting

10% korting

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

korting

* Promotiematerialen
* Relatiegeschenken
* (Sport) Kleding
* Fotomarketing

Bestuur
Voorzitter Aat Stahlie
071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl

Schoolstraat 146
071 561 38 91

Dobbeweg 3
071 561 50 02

Voorstraat 48 - 071 561 25 97

Dinsdag tm zondag
open v.a. 17.00 uur

www.vovvoorschoten.nl

KADOSHOP PEPIJN

FASHION 4 KIDZ

VILANO HAARSALON

5%

* Evenementenorganisatie
* Promotiematerialen
* Relatiegeschenken
* (Sport) Kleding
Evenementenorganisatie
** Fotomarketing

Schoolstraat 113 - 071 562 0050

Tarieven navragen bij golfpro

Voorstraat 16A - 071 561 95 12

Willem de Zwijgerlaan 84
2252 VS Voorschoten

KINDERKLEDING KINDERSCHOENEN

Richard Wagnerlaan 85

GRILL-RESTAURANT DE MAZZEL

CORRESPONDENTIEADRES

www.we-je-em.nl
071-5426709

10% korting op
onze geldende
tarieven

M. SLOOS schilderwerken

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Molenlaan 35f1
2251 CB Voorschoten
Molenlaan 35f1
info@we-je-em.nl
2251 CB Voorschoten
www.we-je-em.nl
info@we-je-em.nl
071-5426709

ZWEMBAD HET WEDDE

Suze Groenewegerf 1
071 531 2848

COLOFON

SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Bij het boeken van een behandeling ontvangt u als lid van het
VOV 10% korting bij het boeken van een behandeling.

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

