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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Het Veganistendiner
Voor al degenen die het nog niet wisten
Ik mag koken voor een stel veganisten
Zelf weet ik nog niet zo goed hoe
Want heel veel is voor hen taboe
Op het menu geen tijgerbrood
Geen vleestomaat of apennoot
Geen bokkenpoot of oesterzwam
Geen muisjes en geen boterham,
lammetjespap, eekhoorntjesbrood
Want paddestoelen? Dat wordt hun
dood!
Met hotdog’s of met wentelteven
Daarmee kunnen ze absoluut niet leven
En om daarbij hun dorst te lessen
Mag ook geen sapje van aalbessen
Voor wie veganisten niet goed kent
Aan de verboden komt geen end
Geen rupsbanden, geen rattekop
Geen suikerspin, geen katjesdrop
Ook een bokkenpruik of paardenstaart
Staan sinds lang op de verboden kaart

Oude koeien halen ze nooit uit de sloot
Hebben aan vliegensvlug een broertje
dood
Ze zullen er ook niets om geven
Voor ’t hebben van een luizenleven
Maar, en dat kan ik echt niet snappen
Ze mogen zelfs geen uiltje knappen
Gebruiken voor een karwei, en dat is gek
Geen koevoet of een kraaienbek
Ook taboe is een varkentje wassen
Of haringen de grond in jassen
Ze mogen nooit ’t haasje zijn
En hebben een hekel aan gezwijn
Ook zijn ze allemaal gruwelijk bang
Voor een normale waterslang
Geen zwaluwstaartje in hun kast
Maar van eksterogen hebben ze
wel last

Niet van Arnhemse meisjes mag genieten
geen boerenjongens meer mag eten
en kattentongen kunt vergeten
Wat doe je als je je gaat vervelen
Geen haasje over meer mag spelen
Ook bokspringen is dan taboe
Ik ben die regels meer dan moe
Die regels vind ik al te dwaas.
Daarom: Aju, mijn naam is haas.
Herman Vos en Carli Gispen-Vos

ONZE NIEUWSBRIEF
Onze nieuwsbrief is een tijdschrift dat een geschiedenis heeft van meerdere jaren, natuurlijk niet zo lang als het fenomeen tijdschrift op zich dat al bestaat in Nederland sinds 1692. Sinds die eeuw zijn tijdschriften getrouw met hun
tijd meegegaan. Vooruitgang in de techniek heeft gezorgd voor vernieuwing en zo houden onderwerpen in bladen
gelijke tred met ontwikkelingen in de samenleving. Ons tijdschrift is bestemd voor een vast publiek, bericht over de
achtergronden en publiceert ingezonden verhalen van vaste auteurs, is ter ontspanning en wordt ondersteund door
beeld. Voor een verenigingsblad als het onze met een vast aantal abonnees heb je behoudens een
bijdrage uit de contributie extra geld nodig via advertenties om in ieder geval uit de kosten raken en daar dragen veel
van Voorschotens ondernemers aan bij.
De pijlers van ons blad zijn de vaste rubrieken en onderwerpen ongeveer zoals in de inhoud die altijd op bladzijde twee staat, we noemen dat de redactieformule. Het zijn columns, vragenrubrieken, een
vast aantal langere artikelen, verenigingsnieuws enz. opgebouwd
uit dubbelgevouwen bladen, zodat er vier pagina’s per blad zijn. Je
kunt de omvang van ons blad dus alleen in veelvouden van vier
maken, bijvoorbeeld 28, 32, 36 pagina’s enzovoort. Het aantal pagina’s met artikelen dat we maken bepaalt de kosten van het blad
omdat de drukkosten helaas niet gratis zijn. De auteurs, de grafisch vormgever, de bezorgers en alle andere zaken worden
door vrijwilligers geleverd die dit belangeloos doen.

HOE KRIJGEN WE DAT ALLES DE DEUR UIT?
Iedereen levert voor de 10de van de maand de digitale kopij in op kopij@vovvoorschoten.nl . Handgeschreven stukken worden bij Mieke ingeleverd. Mieke tovert de handgeschreven zaken om naar een digitaal programma (Microsoft
word) en stuurt ze door naar het kopij adres. Mo verzameld alle kopij en zoekt passende foto’s bij de diverse onderdelen en maakt vervolgens een concept nieuwsbrief. Het geheel gaat naar de eindredacteur die de teksten nagaat,
het geheel becommentarieerd en eventuele nagekomen zaken nog te berde brengt.
Alles gaat weer naar Mo en rond de 20ste hebben we een definitief concept. Na goedkeuring stuurt Mo het naar de
drukker, onze voorzitter verteld hoeveel kopieën gemaakt moeten worden en uiterlijk de 27ste worden de dozen met
hun stralende en glanzende inhoud in het VSC gebouw afgeleverd. De bezorgers ontfermen zich over de dozen,
verdelen de inhoud en… de NIEUWSBRIEF beland bij u in de bus.

Vreemde
Vogels

FOTO VOORKANT MAART BRIEF
De foto heeft voor velen van u waarschijnlijk een herkenningsmoment opgeleverd, het Zuster Lambo Plantsoen achter ons gebouw.
P.s. Van een aantal mensen kregen wij te horen dat muziekgezelschap OTIS
onze december/januari cover siert.
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Een blad kun je niet in je eentje volschrijven. Dat zou ook een
erg langdradig tijdschrift opleveren met alleen één schrijfstijl, één
mening en één invalshoek. Wij zijn dus erg blij met een team van
creatieve kritische auteurs, een uitstekende grafisch vormgever
en fotografen die met hart en ziel meewerken aan de inhoud van
ons blad.

Ze willen elke spelwinnaar belonen
Maar doen nooit mee voor spek en bonen
Wat als je zelfs geen bok mag schieten

Een dasspeld is ook uit den boze
een zebrapad wordt nooit gekozen
Geen ganzenveer, geen hondenbaan
Iemand mollen? Doen ze niet aan.

VAN DE REDACTIE

2
3
5
7
7
9
11
13
14

Column
Herinnert u zich deze nog?
Fotorubriek
Filmtip van de maand
Dico
		
Ingezonden 		
Recept / Puzzel
Activiteitenagenda		
Kortingsparade

16
17
18
21
23
25
27
29
30

ONZE VOLGENDE BRIEF
Onze volgende brief wordt een dubbelnummer, de mei/
juni brief en deze zal vanaf 28 april bij u bezorgt worden.
De inzendingen ontvangen wij graag uiterlijk 10 april.
Namens de nieuwsbrief medewerkers wens ik u heel veel
leesplezier
Foto: Rob Smit

ROB RIETVELD
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Woningtextielhuis

VAN HET BESTUUR

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 •

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Oproep tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de
V(eniging) O(uderenbelang) V(oorschoten) in het VOV Seniorencentrum, Prof. Einsteinlaan 3 te Voorschoten.

vrijdag
12 mei 2017
aanvang:
14.00 uur

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

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Vaststellen agenda
Goedkeuring notulen van de A.L.V. van 24 april 2016
Mededelingen en ingekomen stukken
Jaarverslag 2016
Financieel jaarverslag 2016 en begroting 2017.
Goedkeuring te reserveren gelden.

7. Goedkeuring financieel beleid 2016 en decharge van het
bestuur.

8. Benoeming kascommissie 2017
9. Samenstelling van het bestuur:

DeDe
RuRuT
De
Ru
Voorschoten

T071T071
561
26261616
561
071
26
561
16
I Iwww.deru.nl
Iwww.deru.nl
www.deru.nl
Voorschoten
Voorschoten

volgens rooster treedt af: Elselien Veneman; zij stelt zich niet
beschikbaar voor herbenoeming. Jopie Herregraven heeft aan
gegeven m.i.v. 12 mei 2017 haar taken als penningmeester te willen
overdragen en treedt dus dan ook af als bestuurslid.
Het bestuur draagt de volgende leden voor als bestuurslid:
mevrouw Brenda Schnepper-Schweertman en de heer Peter de Boer.

Voorstraat
•252251
BL BL
Voorschoten
Voorstraat
Voorstraat
2525
• 2251
•BL
2251
Voorschoten
Voorschoten

10. Aanpassing Huishoudelijk Reglement:
volg ons
volg
op:ons
ons op:
volg
Audio • Video
Audio
• Wasautomaat
• Video • Wasautomaat
• Vervanging
• Vervanging
• Reparatie
• Reparatie
• Onderhoud
• Onderhoud
• Vervanging
• Vervanging
keuken inbouwaparatuur
keuken inbouwaparatuur

Artikel 5, punten 4 en 7.

11. Rondvraag
12. Sluiting

Audio • Video • Wasautomaat • Vervanging • Reparatie • Onderhoud • Vervanging keuken inbouwaparatuur

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.
N.B. De benodigde stukken voor de vergadering liggen vooraf ter inzage op 28 april en 5 mei a.s. tijdens de soosmiddagen tussen 13.00 en 16.30 uur in het VOV Seniorencentrum. U kunt zich ter plaatse melden bij de secretaris.
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

HET DONDERDAGMIDDAG BRIDGEHOEKJE
Hierbij zoals beloofd een eenvoudige geheugensteun voor de bediening van de brigemate als opvolging van de uitgebreide maart
publicatie. U zult gemerkt hebben dat de truc is lezen en ja toetsen, vergeet
u ja dan loopt het niet goed. Mochten er nog vragen zijn horen wij dat graag
en die zullen we dan uiteraard oppakken.
Dit jaar zullen wij het VOV bridge seizoen afsluiten met een einddrive op
donderdag 1 juni, inclusief een hapje en een drankje. Start van het nieuwe
seizoen zal op donderdag 7 september zijn.

HERSENKRAKER

De hersenkraker uit de bridgekalender van Alpha
Bridge is deze keer weer in meervoud. De uitleg
staat op pagina 27 van deze nieuwsbrief.

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

in Voorschoten

catering aan huis
ook bij bedrijven
voor de feestdagen

Wat

Toetsen

Aanzetten /Bevestigen : (JA)
Spelronde

: (JA)

Paarnamen

: (JA)

Spelnummer

: (1-9, 10) + (JA)

Contract

: (1-7) + (♣♦♥♠SA) / (X, XX) of (PAS)
(= rondpas)

Paarnummer

: (1-9, 10)

Leider

: (N/Z) / (O/W); (2x voor Z of W)

Resultaat

: (contract=) + (JA) of (+)/(-) + (1-9, 10)+(JA)

Controle oost

: {Accepteren} (4e functietoets) Of (NEE)

Corrigeren /Annuleren : (NEE) zo vaak als nodig. NB na accepteren vraag het de arbiter.
Scores zien

: (JA)

Niet gespeeld

: (0) + (JA) en {Accepteren}

BELANGENBEHARTIGING
Tweede bijeenkomst ‘Ongeneeslijk ziek, en dan?’

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

PIJN EN VERWARDHEID IN DE LAATSTE LEVENSFASE
‘Feiten en fabels over morfine en delier’, dat is het thema van de tweede avond die Hospice
Wassenaar samen met Florence op donderdag 6 april aanstaande organiseert in de serie bijeenkomsten ‘Ongeneeslijk ziek, en dan?’. Huisarts en palliatief consulent Jacques
Hoornweg spreekt over de veelvoorkomende symptomen in de laatste levensfase: pijn en
verwardheid. Hij gaat in op de oorzaken, maar zal ook spreken over de behandeling en de
vaak onjuiste beeldvorming die daarover bestaat en dan met name rondom morfine.

De avond vindt plaats in de Tuinzaal van Zorgcentrum
Adegeest en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).
Iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke ziekte of zieke, maar ook iedereen die om
andere redenen belangstelling heeft voor dit onderwerp is op 6 april van harte welkom in de
Tuinzaal van Zorgcentrum Adegeest, Bachlaan 21 in Voorschoten.

Deelname is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst.
Telefoon: 070 779 61 50. E-mail: coordinator@hospicewassenaar.nl.
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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.

In februari bezocht Lien de heer A. Huyvenaar,
die zijn 92ste verjaardag vierde. Hij vertelde haar
wat een fijne buren hij heeft. De een helpt hem met
het huishouden en de ander doet boodschappen
voor hem. Hij vond het bezoek heel gezellig en bedankte hartelijk voor de chocolaatjes.
Els ging op bezoek bij de heer J. Puls. Hij was
ziek, maar het gaat de goede kant op. Komt ook
weer lekker buiten. Hij zei tegen Els: “zet maar in
de Nieuwsbrief: “Ik beweeg weer”.

VOORSCHOTEN

Mevrouw J. Bosch-Alles vierde haar 88ste verjaardag. Els kreeg van haar te horen dat het stukken beter met haar gaat na de operatie aan haar
hoofd. Ze wil graag nog een poosje mee.

GRAAG
VERWELKOMEN
WIJ U BIJ
TEXACO
VOORSCHOTEN

SHOP
•
AUTOWASSEN
•
VERHUUR
AANHANGERS

WIJNGAARDENLAAN 100
NABIJ NS STATION

LEES VOOR AANBIEDINGEN DE NIEUWSBRIEF VAN DE

VERENIGING OUDERENBELANG VOORSCHOTEN

KORTINGSBON

KORTINGSBON

Wasbeurt van € 8,95
voor de prijs van

Wasbeurt van € 8,95
voor de prijs van

Geldig in APRIL 2017

Geldig in APRIL 2017

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

€ 7,95

€ 7,95

Piet bezocht de heer J.M. Brands. 90 Jaar werd
hij en heeft een plaatsje in Adegeest gekregen. Hij
is opgewekt, maar is aan zijn rolstoel gekluisterd.
Volgens Piet kan hij wel een bezoekje gebruiken.

Zestig jaar geleden, 14 februari 1957, gaven de
heer en mevrouw B. en W. Lucassen-Kormelink
elkaar het ja-woord. In de Groot Voorschoten stond
een leuke levensloop van het echtpaar. Dat de burgemeester verhinderd was was geen punt, want
haar vervangster mevrouw I. Nieuwenhuizen was
hartelijk welkom. Toen ’t echtpaar in Voorschoten
kwam wonen waren ze achterburen van elkaar. In
de feestweek was de woonkamer veranderd in een
bloemenparadijs. We wensen het echtpaar samen
nog mooie jaren toe.
Ria Happel
Het bezoek aan de heer S.H. Nieuwland in onze
vorige uitgave vermelde dat hij in Huize Forescate
woont. Een veelgemaakt foutje. Het moet zijn Foreschate of voluit Topaz-Foreschate. Forescate
verwijst naar de tennisvereniging of de hockey
club.

Thea ging samen met Dik op bezoek bij
de fam. H. van der Reijden.
Het echtpaar werd respectievelijk
88 en 87 jaar. Ze hebben veel
van de wereld gezien. Nu gaan
ze alleen nog met de VOV op
reis. De heer Van der Reijden biljart graag, zelfs tweemaal in de
week. Ze hopen nog lang in hun
huisje te mogen wonen.
Garry bezocht mevrouw
W.J.T. Zonneveld-van
Marwijk. 89 jaar werd zij.
Het was heel gezellig,
maar na een half uur werd
het zo druk dat Garry maar
weg gegaan is. Het weekend
erop was er weer feest, toen met de
klein- en achterkleinkinderen. Mevrouw
ziet er goed uit voor haar leeftijd en ze is
blij met haar flat en ze doet nog aan allerlei activiteiten mee.
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COMPUTERRUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VOV COMPUTERCURSUSSEN

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!
Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting,
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

VerhuisService
Voorschoten BV

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Molenlaan 13-02-17
35f1 10:11
2251 CB Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709

VSV SeniorenService 2017 Adv 196x69_DEF.indd 1

GRAFISCH ONTWeRP

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

De overheid doet steeds meer digitaal. Zo kunt u niet meer zonder afspraak naar het gemeentehuis om
bijvoorbeeld uw rijbewijs te verlengen. U moet nu online een afspraak maken of bellen. Ook met de landelijke overheid verloopt de communicatie steeds meer online. Denk aan de site Mijn Overheid waarop
bijvoorbeeld de belastingdienst u uw aanslag stuurt. Maar u kunt ook regelen dat de gemeente hun brieven online via Mijn Overheid naar u toestuurt. Of dat u via Mijn Overheid wordt herinnerd aan het verlopen
van uw rijbewijs.
Wij vragen ons af of er behoefte aan een workshop over het gebruik van DigiD en het online regelen van
diverse zaken met de overheid. Als er voldoende belangstelling is kunnen we een workshop hierover maken. Heeft u belangstelling, stuur dan een e-mail naar computercursus@vovvoorschoten.nl.
U kunt daarbij uw wensen voor de onderwerpen van de workshop opgeven.

LAATSTE INLOOPOCHTEND VAN HET SEIZOEN

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

Als u deze nieuwsbrief ontvangt, is de cursus 2016–
2017 van VOV computercursussen afgelopen.
Dan breekt de zomerperiode aan waarin we de afgelopen cursussen evalueren en een nieuw programma gaan opstellen. Zo denken we erover om
workshops te gaan geven over specifiek onderwerpen van Windows 10. Mogelijke workshops zijn
bijvoorbeeld een workshop over de mogelijkheden
van Windows Verkenner, of een workshop over de
mogelijkheden van het Configuratiescherm. Vaak
komen er vragen over hoe je foto’s van het fototoestel over kunt zetten naar de computer en hoe je ze dan
handig kunt opslaat op de harde schijf. Daar zou ook een workshop voor gemaakt kunnen worden.
Graag willen we weten of u belangstelling heeft voor een van deze mogelijke workshops.
Of heeft u andere suggesties heeft voor een workshop? Laat het ons weten via een e-mail naar:
computercursus@vovvoorschoten.nl.

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

Op de inloopochtenden kunt u terecht voor diverse problemen op de computer. Uit ervaring weten we dat
in de zomermaanden nauwelijks of geen gebuikt wordt gemaakt van de inloopochtenden. Vandaar dat we
dan geen inloopochtenden houden.
De laatste inloopochtend van het seizoen is op donderdag 20 april van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Mocht u onverhoopt in de zomermaanden toch een computerprobleem hebben, dan kunt u bijvoorbeeld
terecht bij SeniorWeb. Als u lid bent van SeniorWeb kunt u hulp krijgen om het probleem op te lossen. Zie
voor meer informatie www.seniorweb.nl.
In september gaan we weer door met de inloopochtenden.
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REIZEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VAN DE REISCOMMISSIE
Er zijn al heel veel reacties binnengekomen op zowel de dagals de meerdaagse reizen. Op dit moment is De Riviercruise
volgeboekt; voor de Odenwaldreis zijn er nog wel wat plaatsen beschikbaar. Bij de dagreizen naderen we hier en daar
ook al de maximumcapaciteit.
Als u nog niet geboekt heeft, kijkt u dan gerust nog eens in de
Reisgids of er nog iets van uw gading bij is. U kunt nog steeds
boeken voor de Normandie- en Engelandbusreis,
kontaktpersoon: Hans Zwaan, Tel. 071-57 64 557.
Voor de dagreizen, bijv. de Oranjetocht, Thorn of de dagcruise
met het ms”Olympia” kunt u zich melden bij:
Emelie Rijnbeek, Tel. 071 - 531 88 80.

I N S TA L L AT I E

Begin maart heeft Joop van Deursen aangegeven, zich te willen terugtrekken uit de Reiscommissie; wij danken Joop voor
zijn inzet voor onze commissie en hopen hem te mogen ontmoeten op een van onze reizen.

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 voor
publicatie in de mei/juni-nieuwsbrief mag u sturen naar:

Mieke van Berkum,
Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Sluitingsdatum voor het volgende nummer is

UITERLIJK(!) 10 APRIL
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EVENEMENTEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
ENTEN
EVENEM
AMMA
PROGR

MODE/ INFO/ ADVIESOCHTEND

2017

Maandag 10 april - 10.30 uur
DAMESMODE

IN DE SCHOOLSTRAAT

Dit evenement gaat niet door wegens te weinig aanmeldingen. De evenementencommissie stelt alles in het werk om dit evenement te verschuiven naar het
najaar 2017.

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

26 TINEKE SCHOUTEN MET DE THEATERVOORSTELLING
APRIL T-SPLITSING
Een zeer persoonlijk show met alle bekende typetjes - We maken iedere
2017 dag keuzes, van nietszeggende tot ingrijpende. Tineke Schouten kijkt nog

WIJ GAAN HET NEDERLANDS DAMESELFTAL AANMOEDIGEN!
Op Donderdagavond 20 Juli om 20.45 spelen onze
dames in Rotterdam tegen Denemarken.

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.

Als u meewilt kost dat slechts € 20,- voor onze leden (Toegang en
busvervoer). Ook niet-leden zijn van harte welkom! De prijs voor
niet-leden is € 22,50. We vertrekken op het Burgermeester van
de Haarplein om stipt 19.00. Het lijkt nog ver weg maar als de bus
vol is kunt u niet meer mee, dus snel aanmelden!

Kosten voor leden € 38,50, voor niet leden € 41,-. Eigen vervoer.
Locatie: Leiden. Bent u geïnteresseerd? Geeft u dan op bij Thea Zweers,
tel. 071-5614084 of email: Thealuyten10@gmail.com.

U kunt zich aanmelden bij Gé van Niekerk:
06-22448212

De evenementencommissie wil op dinsdagavond 10 Oktober 19.30
graag een WIJNPROEVERIJ met HAPJES organiseren en zou
willen weten of hier voldoende belangstelling voor is.
U kunt zich opgeven bij een van onze commissieleden maar het aantal personen wat kan meedoen is helaas beperkt tot
40 op een avond. Bij grote belangstelling
organiseren we een 2de avond een week
later.

Wijnproeverij

Het zou super zijn als u zich alvast opgeeft zodat we weten of u dit leuk
vindt. Start om 19.30 einde ca. 22.00; kosten (vriendenprijs) € 15,- per
persoon, plaats van handeling PROF. EINSTEINLAAN 3 oftewel ons
eigen CLUBHUIS. Een bekende Voorschotenaar is bereid gevonden
om dit te faciliteren, te weten Jochem van der Loos. Wij hopen dat u
dit leuk vind en onze commissie kijkt belangstellend uit naar reacties
voor dit festijn:
Ton Blom
Til Heysteeg
Thea Zweers

EVENEMENTEN

071 5765711
071 8874510
071 5614084

Jeannette Pels
Aad Bechthold
Ge van Niekerk

06 23123291
06 23427377
06 22448212

DINERSHOW: EEN AVOND IN FRANSE
2
MEI SFEREN BON APPÉTIT
Rijswijkse Schouwburg biedt een diner en show ineen.
2017 De
Tijdens het diner kunt u genieten van een sfeervolle show

NOG
2 TICKETS
BESCHIKBAAR

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 33 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. Dinershow en uw opgegeven naam.

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

NOG

OKT/
NOV
2017

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE MUSICAL ON YOUR FEET

On Your Feet is een waanzinnig swingende musical vol levenslust en
kracht. Uiteraard met alle grote hits van Gloria en Emilio. “Rhythm is Gonna
Get You”, “Conga”, “Get On Your Feet”, “Don’t Want to Lose You Now” en
“1,2,3”.... je hoort ze allemaal Maak je benen alvast lekker los, want stilzitten is er niet bij!
De musical is gebaseerd op het inspirerende levensverhaal van Gloria Estefan en
haar man Emilio. Twee grote muzikale talenten die blijven geloven in zichzelf. In
elkaar. Twee doorzetters die werken vanuit hun hart. Gloria Estefan groeide uit tot
de “Queen of Latin Pop”. Ze heeft al meer dan 100 miljoen platen verkocht en won
zeven Grammy’s.
Nederlandse premiére is in oktober 2017. Locatie is Beatrixtheater te Utrecht.
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Heeft u belangstelling dan kunt u dit vrijblijvend aan Til Heijsteeg doorgeven. tel. 071-8874510 of email til.heysteeg@ziggo.nl.

6of8 BELANGSTELLINGSREGISTRATIE VOOR THE LION KING
The Lion King vertelt het verhaal van het leeuwenwelpje Simba
JUNI Disney’s
die de troonopvolger is van Koning Mufasa van het Afrikaanse dierenrijk.
2017 Diep in dit kloppende hart van Afrika ligt het grillige pad naar volwassen-

15

TICKETS

BESCHIKBAAR

heid. 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 € 75.- inclusief bus. Voor niet leden is de prijs
€ 77,50

Heeft u belangstelling dan kunt u dit aan Til Heijsteeg doorgeven. tel.
071-8874510 of email til.heysteeg@ziggo.nl. Locatie: Circustheater te
Scheveningen.

25 personen hebben belangstelling getoond om naar deze musical te gaan.
Bij genoeg belangstelling (minimaal 40) gaat dit evenement door. Bij doorgang zal de betaling in de volgende nieuwsbrief verschijnen.
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COLUMN
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BOEKEN

Een onderwerp dat mij na aan het hart ligt, ik weet dat je eigenlijk te maken heb met voor- en
tegenstanders. Nu ik behoor tot de eerste groep. Er zijn dan ook enige boekenkasten in mijn flat
en ik vind dat nog steeds een heerlijk gezicht, echt het zijn mijn vrienden die om me heen staan.
Mijn eerste man begreep daar helemaal niets van, waarom een boek kopen er zijn toch bibliotheken! Ja, zeker en ook daar heb ik vaak gebruik van gemaakt het is ondoenlijk om alles wat je
wilt lezen aan te schaffen, zowel financieel als de ruimte die er voor nodig is.
Maar niets is spannender dan een nieuwe uitgave te kopen. Een boekenwinkel heeft ook al een aparte geur, de sfeer
is sereen en de kleine toonbanken die staan opgesteld nodigen je uit om te komen kijken. Ga je dat doen dan ben
je verloren, want dan is er zoveel, schrijvers die al geruime tijd op je verlanglistje staan, onderwerpen die je aanspreken, de acties die het financieel mogelijk maken om nu toe te slaan. Voordat je het weet ben je al ruim over je
gestelde budget en wat dan? Ben je verstandig en ga je selecteren en blijf je trouw aan je geplande uitgave of slaat
de twijfel en de hebzucht door en is er geen kans om verstandig naar je eventuele aankoop te kijken?
Houdt je niet van boeken dan is het onbegrijpelijk dat iemand in extase raakt van een nieuw exemplaar, er aan ruikt,
het voorzichtig doorbladerd en dan liefdevol neerlegt.
Zelf laat ik altijd het boek of boeken die ik koop inpakken in cadeau papier, voor mij is het ook een cadeautje al betaal ik het zelf. Als ik dan thuis kom ga ik er voor zitten om het voorzichtig uit te pakken, de kaft, de omslag te gaan
bekijken, wat door te bladeren daarna lees ik de recensie op de achterflap. Maakt niet uit wat voor genre ik heb aangeschaft, een roman, een essay, een thriller, een autobiografie
ze zijn me allemaal even lief. Met zorg wordt het boek of op
de site-table gelegd om al gauw het echt te gaan lezen of het
wordt in de boekenkast op die plek gezet waar het hoort, soort
bij soort en liefst nog ook op alfabet. Na een dergelijk ritueel
voel ik me rijk.
Toen ik jaren geleden ging verhuizen van groot naar klein, was
daar een schrikbeeld dat me achtervolgde, ik moest keuzes
gaan maken welke boeken mee verhuisden en welke niet. Ik
bleef het steeds uitstellen totdat op een gegeven moment
dan moet het, dan staan de verhuizers al bijna voor de
deur. Het is me gelukt om reëel te blijven en drastisch
aan het werk te gaan, dat was niet eenvoudig, maar als
ik nu mijn overgebleven schatten bekijk weet ik dat mijn
verstand het heeft gewonnen dat ik goede keuzes heb
gemaakt en ook nog ruimte overhield voor nieuw aanschaf in mijn nieuwe huis. Ach, tegenstanders zeggen
boeken doen je helemaal niets, niet getreurd er is vast
wel een ander item dat ook een kick geeft.
Helen Meijer

HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
ALS HET BEESTJE MAAR…..

Begin zeventiger jaren, als ik door België reed, vergaapte ik
me aan de huizen waar we langsreden. Niet 1, niet 2 maar
vaak zelfs 5 sanseveria planten stonden er op de vensterbanken voor de dichte vitrages voor het raam, met altijd een rood
of goud lintje er omheen en bij voorkeur in een rood koperen
pot. Dat was wel even anders dan onze overbevolkte vensterbanken. En later, toen ik hoorde dat ze ook wel vrouwentongen genoemd werden, vroeg ik me wel eens af of ‘opgebonden met een lintje er omheen’ wellicht symptomatisch was?
Waar zijn al die planten van ons gebleven? Zijn we aan de ene kant een stuk
makkelijker geworden en hoeven we al die verzorging niet meer, de komst van
de centrale verwarming heeft er natuurlijk toe bijgedragen dat het ook steeds
moeilijker werd om het allemaal goed bij te houden. Niet in het minst omdat er
altijd wel een radiator onder de vensterbank stond en de planten nu zo’n beetje
elke dag om water riepen, terwijl ze in de winter eigenlijk eerder koud, droog
en donker moesten staan.
Tegenwoordig zetten we er het liefst voorwerpen in, dat is als we al een vensterbank hebben want in veel nieuwe flats is dit al niet meer het geval. Opvallend daarin is wel dat, waar vroeger symmetrie hoogtij vierde, het er nu
meestal twee stuks zijn. Heeft dit met de economische crisis te maken of is het
gewoon veel praktischer als je toch echt maar twee handen hebt?
Maar het is wel jammer dat een aantal planten in de vergeethoek zijn beland.
Planten met vaak de meest mooie namen. Natuurlijk zijn sommige daarvan zo
logisch als wat.
Denk maar eens aan het chinese lantaarntje of de erwt. Velen onder ons hadden er eentje. Een lucifer-, pantoffel- of flamingoplant zo kleurig als ze zijn,
hebben hun namen waarschijnlijk wel terecht gekregen al denk ik dat we allemaal lotusvoetjes hadden gekregen als we pantoffels hadden gedragen zoals
van het plantje.
Maar kan iemand mij vertellen waarom het juist Suzanne was die zulke mooie
ogen had dat er een plant naar werd genoemd ?
De hoya (wasbloem) en de bruidsbloem (stephanotis) zullen we niet vlug vergeten omdat ze vaak onze grote trots waren.
Een plantje waar ik nog steeds gek op ben is ‘kindje op moeders schoot’. Ik
smelt nog steeds bij de naam alleen al. Net zoals bij ‘mozes in het biezen
mandje’. Ook het ’10 gebodenplantje’ blijf ik, wat naam betreft, heel speciaal
vinden.
Een garnalen-, paraplu- of vaderplant hadden we
waarschijnlijk allemaal wel eens.
Maar de plant die voor mij wat naam betreft
nog steeds de kroon spant is die van ‘slaapkamergeluk’. Hij is hartstikke giftig.
Wat me dus doet afvragen in welk klein
hoekje .....
OOK IETS VAN VROEGER OM TE DELEN?
Bel me : 071-561 78 16
Mail me : rubriekVOV@gmail.com

MOnique
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WIE HERKENT
DEZE FOTO?

FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

MAART-FOTO
De foto is gemaakt op het Oranjeplein, waarbij de
fotograaf met de rug naar de Wijngaardenlaan gestaan
heeft. Gezien de doorkijk naar de kerk Het Kruispunt
zal de foto ten laatste in het begin van de jaren ‘50
gemaakt zijn. De huizen aan de Kon. Wilhelminalaan
tussen het zichtbare huis links en de huidige Kon.
Julianalaan, en aan die laan zelf, staan er nog niet,
waardoor er vanaf het Oranjeplein zicht is op de kerk.
De bebouwing van dit open deel vond in de jaren ‘50
plaats.
Het Oranjeplein zelf zag er in die dagen vriendelijker uit
dan thans, ook als de huidige tijdelijke parkeerplaatsen
weer door gras vervangen zullen zijn. Gezien de financiële situatie van de gemeente Voorschoten lijkt een te-

rugkeer naar een onderhoudsintensief Oranjeplein met
heesters en bloemen er niet in te zitten. De vriendelijkheid die dit plein destijds uitstraalde zal dan ook verleden tijd zijn.
Tom Struijk
De Foto is gemaakt vanaf de hoek WijngaardenlaanOranjeplein. Links, niet te zien, de Bibliotheek, vroeger
de school met de Bijbel en later Oranjeschool.
Linksachter het Notarishuis aan de Kon. Wilhelminalaan, midden op de achtergrond, de Gereformeerde
Kerk “Het Kruispunt”
Voor de huizen rechts was vroeger de Beatrixstraat, het
plantsoen en de straten links en rechts heet nu Oranjeplein en verworden tot parkeerplaats.

Cees Westhoek

EN WIE KAN IETS VERTELLEN OVER DE PLAATS WAAR DEZE FOTO GEMAAKT IS?
Handgeschreven reacties graag vóór 10 april naar:
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
Of mail naar: kopij@vovvoorschoten.nl

DEC/JAN-FOTO
Ik kan het niet helpen, maar toch
nog even over de Laurentiusschool,
Als in 1935 geboren katholiek meisje, heb ook ik zo mijn herinneringen
aan beide scholen. Al mijn broers
hebben op deze lagere school onderwijs gevolgd, de oudsten onder
de eerste hoofdonderwijzer meester
Smit, later meester van Dongen.
Maar de eerste bewaarschool werd
rond 1908 gesticht door de kerk,
naast het huis van de latere dokter
v.d. Stoel. En die school werd inderdaad toen al geleid door zuster
Clara.
En naast de bewaarschool werd de Mariameisjeschool gebouwd, die werd geleid door zuster Gratia, dat was
later ook nog een huishoudschool. Waarschijnlijk is later, bij de afbraak van beide gebouwen de kleuterschool
naar de voormalige jongensschool verhuisd, inclusief zr.Clara, waardoor vorige schrijvers ook allemaal een
beetje gelijk hebben.
Ik kan nog vele herinneringen op halen, maar veel over de geschiedenis van de katholieke scholen staat duidelijk
beschreven in het boekje “Uit de geschiedenis van de Laurentiusparochie te Voorschoten”.

De foto is gemaakt vanaf de locatie blibliotheek richting
Kon. Wilhelminalaan. Het lijkt mij dat de foto na 1940
is gemaakt. Het voorliggende gazon draagt de naam
Oranjeplantsoen. Het pand op de achtergrond was
voorheen het kantoor van notaris Boom. Nadien heeft
notaris Delahaye er kantoor gehouden maar is sinds
een goed jaar het domicilie van accountant Koeleman.
Dat men aan de voorgevel van het pand veel heeft veranderd toont ons de foto op de achterzijde van deze
Nieuwsbrief. Het plantsoen heeft in de loop der jaren
een metamorfose ondergaan. Een gedeelte dient nu
als parkeergelegenheid terwijl de andere helft zich nog
plantsoen mag noemen.

Waar nu de Hema is gevestigd stond eerst de Gevers
Deynootschool.
De speelplaats aan de achterzijde werd gesierd door
twee oude kastanjebomen. Nadat de slopershamer de
school had doen verdwijnen besloten wijze mensen om
de bomen te verplaatsen. Een juiste beslissing. Eén
boom kreeg een plaats, voor de op de foto nog zichtbare kerk, in het centrum terwijl de andere boom geruime tijd laterin het Oranjeplantsoen werd geplaatst.
Groot materiaal was nodig om deze operatie. Dat het
verplaatsen van deze oude bomen, letterlijk gesproken,
geen enkel nadelig gevolg heeft gehad blijkt wel uit het
feit dat ze elk jaargetijde in volle glorie hun prachtige
bloesem aan ons tonen.

Daan Heijmans

Greet v.d. Kooij
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Bar-Bistro ‘Het Wedde’

KOOPT U OOK BIJ ONZE
ADVERTEERDERS?

Een culinair en feestelijk
adres voor uw party

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


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

FILMTIP

De filmtip van Filmtheater Voorschoten voor de maand april is
schrijfster Heleen van Royen´s documentaire Het doet zo zeer
over haar dementerende moeder. De film is te zien op zaterdagmiddag 8 april (14.30).

FILMTIP VOOR DE MAAND MAART

KIJKT U WELEENS
OP ONZE WEBSITE?

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

www.vovvoorschoten.nl

Beweegt u genoeg?
Doe mee met het FIT Thuis oefenprogramma bij Praktijk Frisolaan!

In Het Doet Zo Zeer schetst Heleen van Royen een portret van haar
moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. Een portret
van zeer dichtbij: Heleen bedient de camera grotendeels zelf. In
een periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder in alledaagse
situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken.
Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare
momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder grappige ode aan het leven, met
dank aan Heleens moeder, mevrouw Breed.
...met waardigheid en zonder sentimentaliteit... (**** NRC), …een
goudeerlijk, integer en soms ook ontroerend portret... (**** Telegraaf), **** (Parool, Volkskrant)

■ 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

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
THE MOMENT THAT CHANGED YOUR SKIN

WIST U DAT...

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.

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

STICHTING
ALZHEIMER CAFÉ
VOORSCHOTEN
Bijeenkomst elke derde
woensdag van de maand
INLOOP: 19.00 AANVANG: 19.30
einde: 21.30 uur. Vrij entree.
LOCATIE: Ruimte Plus,
Merelhof 7-11, Voorschoten.
Voldoende parkeergelegenheid.

WOENSDAG 19 APRIL
THEMA: DEMENTIE: OPLOSSEN
VAN PRAKTISCHE PROBLEMEN

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

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

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 in en 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

Het is op het moment van schrijven 9
maart 2017. We zijn net terug van een
wandeling door het Koninginnebos. Officieel heet het “De Horsten”, maar in
de tijd dat mijn vader daar vandaag 105
jaar geleden geboren werd, heette het
– in elk geval bij ons thuis – het Koninginnebos. Mijn opa en oma hadden als
adres Eikenhorst 1, een twee-ondereenkap-arbeidershuisje, verscholen in
het bos. Tegenwoordig wonen onze
koning en koningin ook op Eikenhorst,
waarschijnlijk nr.4. Zouden dus vrijwel buren van mijn grootouders geweest zijn. Mijn vader was het 6e kind van mijn
opa en zijn eerste vrouw, die dit jaar 100 jaar geleden, een van de eerste verkeersslachtoffers op de Rijksstraatweg
was. Bij het oversteken- bij het toenmalige 2e hek - op weg naar het dorp Wassenaar, zag ze kennelijk een slecht
verlichte, onverwachte auto over het hoofd en is aan haar verwondingen overleden. Mijn vader was toen 4 jaar en
werd dus vooral opgevoed door zijn oudere broers en zus totdat er een stiefmoeder in huis kwam. Vanuit de kerk
werd mijn opa aan een oude vrijster, dochter van een bollenkweker in Sassenheim, gekoppeld. Zij was toen nog
een jonge vrouw die met de opgroeiende, vrijgevochten jongens - altijd in het bos! - heel wat te stellen had. Mijn opa
werkte in die tijd op het land bij die (?) bollenboer en liep! 6 dagen in de week iedere dag op klompen van Eikenhorst
naar Sassenheim. Altijd in het donker heen en in het donker terug. Met de opvoeding, waar hij overigens - en begrijpelijk – geen kaas van had gegeten, kon hij zich niet of nauwelijks bemoeien, behalve dan om pakken slaag uit te
delen. Daar weet ik niets van maar ik herinner mij nog wel zijn handen als kolenschoppen.
De zondagen werden kerks “gevierd”. In de twintiger jaren was er nog geen Gereformeerde kerk in Wassenaar en de
familie van Barneveld liep dus op zondag 2 x heen en weer naar het kerkje van Zitman in Voorschoten!
Ik moest op onze wandeling vanmiddag denken aan het feit dat het jonge gezin van mijn ouders eind jaren 40 en
begin 50 bijna iedere zondag vanuit Voorschoten naar opa en zijn inmiddels 3e vrouw - mijn opa was voor de 2e maal
weduwnaar - gingen lopen. Gelukkig hadden de buren - familie van der Does - ook jongens die wat ouder waren dan
ik en daarmee werd dan o.a. verstoppertje gespeeld in het bos en op de Seringenberg.
Ik was nu jaren niet in “het bos” geweest dus zijn we wel weer de Seringenberg opgegaan en hebben de knoppen van
de geweldige bosschages (ja echt, met ch) rododendrons, die her en der in het verder vrij open bos staan, gezien.
Het is beslist aan te bevelen om daar in april/ mei een rondje te gaan wandelen en van de bloemenpracht te genieten. Er is ruime fiets- en autoparkeermogelijkheid aan de Papeweg-ingang, links vlak voor Den Deijl. De entree voor
senioren is € 0,50; honden zijn niet toegestaan. Het theehuis, geopend van woensdag t/m zondag; (070 – 5112619)
dat niet zo ver van de ingang af in de bossen verscholen ligt, is een fijne pleisterplaats na een wandeling.
Dico van Barneveld

23

INGEZONDEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

HERINNERINGEN AAN DE
BLAUWE TRAM
Die herinneringen gaan terug tot de oorlogsjaren. Ik
ben in 1929 in Den Haag geboren en heb tot 1969
in die stad gewoond.
Zoals bekend, was het in de oorlog met de voedselvoorziening in de grote steden slecht gesteld. Om
die reden werd ik er in de wintermaanden van 1942
op uitgestuurd om voor groente te zorgen. In Voorschoten kenden mijn ouders een man die in een
groentehal aan de Veurseweg werkzaam was.
Wekelijks ging ik met de Blauwe Tram vanaf de halte “Het Wachtje” in Den Haag naar deze groentehal
toe , gewapend met een grote linnen tas, die bij mijn
terugkeer gevuld was met diverse kolen, zowel witte als rode, knolraap, winterpeen en uien, alsmede
een enkele keer met aardappelen.
Het bijzondere aan de reis met de Blauwe Tram van Den
Haag naar Voorschoten en terug was, dat een gedeelte
van het traject door z.g. spergebied voerde.
In verband daarmede reisde er altijd een zwaar bewapende Duitse soldaat mee. Zodra de tram het spergebied naderde, werden de portieren extra vergrendeld en

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

de ramen geblindeerd (hoe dat precies in zijn werk ging,
weet ik eerlijk gezegd niet meer), zodat de passagiers
practisch in het donker kwamen te zitten.
In februari 1949 heb ik de reis nog eens per Blauwe
Tram gemaakt naar aanleiding van een oproep om me
als dienstplichtige te melden bij het Marine Opkomst
Centrum in Voorschoten, niet wetend dat dit 20 jaar later
de woonplaats van mij en mijn echtgenote zou worden.
Th. Groenewege

TE KOOP
RELAX (sta op) STOEL merk Prominent.
Vol automatisch, leer, zwart. Hoogte van de
grond tot knieholte 43 cm. Perfecte staat.
Vraagprijs € 500,-

2 februari 2017 - NRC Handelsblad

Voorschoten, tel. 071-5613108

06 14 47 66 77

voorschoten
LEZING OVER KASTEEL DUIVENVOORDE EN
DE GESCHIEDENIS VAN VOORSCHOTEN
Donderdag 20 april verzorgt Wim van den Eijkel een lezing
over de geschiedenis van Kasteel Duivenvoorde en het gedeelde verleden met het dorp Voorschoten.
De Van Wassenaars van Duivenvoorde hadden in de 17e en
18e eeuw als ambachtsheren, die in hun heerlijkheid Voorschoten woonden, sterke invloed op het dagelijks leven van
hun onderdanen. In 1960 werd het kasteel en landgoed ondergebracht in de Stichting Duivenvoorde en voor het publiek
opengesteld.
Locatie: Bibliotheek Voorschoten • Datum: 20 april 2017 • Tijd:
20.00 - 22.00 uur. Toegang: Leden €5,- / Niet-Leden € 6,- • Kaarten
kunt u bestellen via de website www.obvw.nl
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RECEPT/PUZZEL

Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

SALADE
MET BIETJES,
VENKEL,
BLOEMKOOL
EN MAIS

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

UITLEG BRIDGE HERSENKRAKER

Ingredienten
3 roosjes bloemkool, in plakjes
1/2 el olijfolie
1/4 tl paprikapoeder
peper/zout

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

1 klein bietje, fijngehakt
1/4 rode ui, fijngehakt
50 gram venkel, fijngehakt
korrels van 1/2 maïskolf, gegrild
1 el olijfolie
1 el balsamicoazijn
1/2 el grove mosterd
1/2 el agavesiroop

PUZZELS

handje hazelnoten, fijngehakt
paar blaadjes koriander

Bereiding
WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

LOSSE BANDENWISSEL € 94,50
INCL. BALANCEREN, BTW EN
GRATIS OPSLAG

Verwarm de oven voor op 200 graden. Leg de
bloemkool op een bakplaat en verdeel de olijfolie
erover. Bestrooi met peper, zout en paprikapoeder
en hussel even om met je handen. Laat het in 20
minuten gaar worden in de oven.
Grill de maiskolf in een grillpan in ongeveer 7-10
minuten gaar (keer regelmatig om).
Rooster de hazelnoten in een klein bakpannetje.
Meng de ingrediënten van de dressing door elkaar
in een bakje.
Meng in een kom de venkel, bietjes, rode ui en dressing door elkaar. Hou wat over voor de bloemkool.
Leg op een bordje bloemkool om de rand. Schep
de salade er middenin en strooi de maïs eroverheen. Schep nog wat dressing over de bloemkool.
Garneer met de hazelnoten en koriander.
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DeltaDents

ACTIVITEITENAGENDA

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

REGELMATIG TERUGKERENDE ACTIVITEITEN IN HET VSC (VOV SENIORENCENTRUM)

praktijk voor tandheelkunde
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

KLAVERJASSEN

BILJARTEN/
KLAVERJASSEN

CONTACTMIDDAGEN

Iedere maandagmiddag
van 13.30-16.30 uur en
donderdagmiddag van
13.00-16.30 uur in het
VSC.
Contactpersoon maandagbridge: Gijs Lyklema,
tel: 071 5428536
Contact donderdagbridge: Heti en Rob Rietveld, tel: 071 5619639/
0619695760

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

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

TEKENEN/
SCHILDEREN

KERAMIEK/
HANDWERKEN

TEKENEN/
SCHILDEREN

PATCHWORK

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

Vanaf 21 septembera p r i l
1
p van 1
iedere
woensdagmorgen
o m e rs t oe p t e m b e r a . s .
Z
van
uur in
20 s
t o t10.00-12.00
het VSC.
Contactpersoon:
Lia Winkelman
Tel: 071 5765100

EVENEMENTEN:

KUNSTGALERIJ:

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:

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

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

EENMALIGE ACTIVITEITEN:

MEERDAAGSE REIZEN:
Contactpersonen:
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
een behandeling
ontvangt
u als lid van het
VOVvan
leden
ontvangen 10%
korting
VOV 10%
bij hetvan
boeken
van een behandeling.
bij korting
het boeken
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

