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Prachtig oud
Zij loopt langzaam door de dagen
schuifelt zacht van uur naar uur
heeft antwoorden op alle vragen
is levenswijs, maar toch zo puur

Bloemen

perkament doorschijnende wangen
een permanentje in heur grijze haar
soms zingt zij plotseling gezangen
vervalt dan weer in mistig grijze staar

Ik plukte de rozen rondom mijn prieel,
Er stonden er toch veel te veel.
Ze kleurden roze-rood en geel,
Ik schikte ze op het zachte mos,
Ik bond ze samen tot een bos,
De vogels zongen zacht.

een stille lach in half geloken ogen
een wetende glimlach om haar mond
wandelt statig, doch licht gebogen
door de tijd met haar rollator rond
ineens kan zij indringend kijken
dan voelt men zich weer even klein
andermans ogen moeten dan wijken
bevangen door onschuldig schuldig zijn
Nog steeds schuifelt zij door de tijd
loopt langs haar laatste levensdagen
bezit een sterke innerlijke schoonheid
prachtig oud, door het leven gedragen
Metha
foto: Anita Jansen

Ook seringen lagen om mij heen,
En violieren,
Gebroken bloemen, gebroken stelen
in rulle aarde.
Toen nog wat bessen aan een tros,
En duizendschonen.
Ik tastte tussen dauw en berenklauw.
Met een rode blos.
De zon verscheen.
En alles leek een droom, die dag.
De mooie ruikers in mijn groene tuin,
op het gras
Een volle tas vol zoete geuren,
En dan op pad.....
De mensen blij.....
En daarna maaide ik het gras.

M.L.

Met de mondhoeken opgetrokken door het leven, brengt om je
heen positiviteit te weeg.

LANDGOED RUST EN VREUGD
We noemen het niet ons landgoed maar ons bos, waarom? Toen ik mijn vrouw leerde kennen in 1961 woonde zij
niet al te ver van Rust en Vreugd en ondanks dat het een privé landgoed was zijn wij er toch altijd gaan wandelen.
Als we dan de boswachter tegenkwamen zei die standaard: jullie moeten volgende keer wel een kaart kopen hoor.
Heden ten dage is de boswachter vervangen door handhaving van de gemeente en een kaart kopen hoeft niet meer
omdat de Stichting Rust & Vreugd (erf)pachtovereenkomsten heeft gesloten met de gemeente Wassenaar en enkele
particuliere ondernemers. Omdat we nu goed 55 jaar verder zijn en nog steeds 2 en soms wel 3 keer in de week
uitrukken naar Rust en Vreugd om te wandelen in het bos is de naam van het landgoed voor ons langzaam maar
zeker veranderd in ons bos.
Rust en Vreugd is onderdeel van meerdere landgoederen welke tezamen een groene buffer vormen tussen Den
Haag en Leiden. De oppervlakte van Rust en Vreugd bedraagt bijna 70 hectare. Het is een combinatie van bos, park
en weide op een ondergrond van zand en veen en biedt een gevarieerd landschap en een grote diversiteit aan flora
en fauna. Kenmerkend voor Rust en Vreugd zijn de door prachtig geboomte omzoomde oprijlanen, weidse uitzichten over grasland, maar ook intieme slingerende paadjes
door een licht heuvelachtig binnen gebied.

Er huizen vogels zoals roodborstjes en ooievaars, meerdere eenden soorten, ganzen
en zwanen, futen, koeten en waterhoentjes, schapen en koeien (lakenvelders) een
mega aantal mollen die in het voorjaar allemaal ontwaken uit hun winterslaap, eekhoorns, roofvogels die regelmatig hun prooi uit elkaar peuteren en alleen een hoopje
veren laten liggen, kortom er is te veel te ontdekken om op te noemen. De toegang tot
het landgoed is gratis en bereikbaar vanaf de Houtlaan en de Menkenlaan.

Doe mee en schenk -iedere keer als je er aan denkt- iedereen die
je tegenkomt JOUW GLIMLACH.
Zo gaat de positiviteit rond en draag je een steentje bij aan een
betere wereld.

Inhoud
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In deze nieuwsbrief onze vaste rubrieken met onze standaard onderwerpen als genoemd in de inhoud. Gisella neemt
de verkiezingen onder de loep (zie pagina 25), op 15 maart is een nieuwe tweede kamer gekozen en deze keer hebben 13 partijen de rit naar de kamer gehaald. Dit is het hoogste aantal partijen sinds 1972 (14). In maart gingen we
naar de Amsterdamse waterduinen, in april naar het Koninginnebos en nu completeren we de wandel trilogie met
Rust en Vreugd.

Rust en Vreugd eigenaar Philip van Ommeren is in 1945 overleden, tien jaar na zijn
echtgenote. Beiden zijn evenals een neef en zijn vrouw op de particuliere begraafplaats
(Rust in Vrede) op het landgoed, aan de voet van de dennenheuvel, begraven. Toen
onze kinderen, en later onze kleinkinderen, nog in de eikel en kastanje zoek leeftijd
waren gingen wij altijd naar de kastanjeboom aan de ingang van de begraafplaats en
papa (opa) moest dan in de boom klimmen en schudden zodat de zakken goed gevuld
mee naar huis genomen konden worden.

Een Glimlach werkt aanstekelijk, maakt optimistisch, staat vrolijk,
laat geen sombere gedachten toe, kost niets en een Glimlach kan
je iedere keer weer doorgeven.
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JULI/AUGUSTUS BRIEF
Onze volgende Nieuwsbrief zal ook weer een zogenaamd dubbelnummer zijn en de maanden juli en augustus combineren.
Deze brief zal vanaf 28 juni bij u bezorgd worden, de inzendingen ontvangen wij graag uiterlijk 10 juni.
Namens de nieuwsbrief medewerkers wens ik u heel veel leesplezier, als tegenprestatie hopen we op veel reacties op de foto’s, verhalen en verzoeken in deze Nieuwsbrief.

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 •

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

LENTETIJD, DUS TIJD OM ER EENS OP UIT TE GAAN!

In de rubrieken van de Evenementen- en Reiscommissie in deze Nieuwsbrief staan hiervoor genoeg
suggesties. Een aantal activiteiten stoppen in de zomer of draaien een zgn zomerschema; kijkt u hiervoor s.v.p. onder Activiteitenagenda.
Tevens is het de tijd, om het beleid van het jaar 2016 van onze vereniging onder de loep te nemen.
Natuurlijk kunt u het hele jaar contact opnemen met het bestuur over bepaalde zaken of een ingezonden
stuk voor de Nieuwsbrief insturen, maar jaarlijks biedt de Algemene Ledenvergadering u hiervoor een
podium.
Zoals al aangekondigd in het aprilnummer van de Nieuwsbrief, waarbij ook de Agenda was afgedrukt,
wordt deze vergadering dit jaar gehouden op vrijdag 12 mei a.s., om 14.00 uur in het VSC. Voorafgaand
kunt u de schriftelijke stukken voor de vergadering inzien tijdens de soosmiddagen op de vrijdagen 28
april en 5 mei a.s. vanaf 13 tot 16.30 uur; u kunt zich melden bij de secretaris.

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

Allen van harte welkom!

ALGEMENE
LEDENVERGADERING

vrijdag
12 mei 2017
aanvang:
14.00 uur
VOV Seniorencentrum,
Prof. Einsteinlaan 3
Voorschoten
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STICHTING ALZHEIMERCAFÉ VOORSCHOTEN
Bijeenkomst elke derde woensdag van de maand
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volg
op:ons
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Audio • Video • Wasautomaat • Vervanging • Reparatie • Onderhoud • Vervanging keuken inbouwaparatuur

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

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

WIST U DAT...
Vegro-artikelen opgehaald kunnen
worden bij Apotheek De Meiboom,
Voorstraat 59, Voorschoten.
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VOORLICHTING WMO
In december vorig jaar heeft de VOV een voorlichting over de WMO georganiseerd. Op donderdag 22 juni komt er
een vervolg. Dan wordt de aandacht met name gericht op de huishoudelijke hulp. Enkele vragen die betrekking hebben op de huishoudelijke hulp:
•
•
•
•

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

Chr. Huygenstraat13-02-17
10a 10:11
2251 CH Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709

VSV SeniorenService 2017 Adv 196x69_DEF.indd 1

GRAFISCH ONTWeRP
Voor al uw grafische werk.
Snel, professioneel en betaalbaar!
Neem vrijblijvend contact op
met Mo van der Werf:
• 06 254 00 002
• INFO@MOCRE8.NL • WWW.MOCRE8.NL

* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
* Relatiegeschenken/kleding

Op hoeveel hulp heeft u recht?
Hoe hoog is de eigen bijdrage?
Kan ik de hulp niet beter zelf
organiseren (en betalen)?
Wat wordt er verwacht van mijn
mantelzorger?

Uiteraard kunnen ook andere onderwerpen
aan de orde komen. Deskundigen zullen
de antwoorden geven op de door u gestelde vragen.
De bijeenkomst is weer in het VOV
Senioren Centrum aan de Professor Einsteinlaan en begint om 3 uur ’s middags.
Ook personen die geen lid zijn van de VOV
zijn welkom.

Aangezien deze VOV-nieuwsbrief een dubbelnummer is (voor mei en juni) zal er vóór 22 juni geen
nieuwe nieuwsbrief worden verspreid. Nadere details over de bijeenkomst zult u kunnen lezen in
het Senioren Magazine Voorschoten. Dit blad komt begin juni uit.

NOGMAALS DE E-MAIL DIENST
In de nieuwsbrief van maart stond een artikel over de email dienst. De VOV wilde onderzoeken of er behoefte was
aan deze dienst. Tot nu toe hebben twee personen aangegeven belangstelling te hebben. Dat is te weinig om de
e-mail dienst op te zetten. Er moeten namelijk enkele technische aanpassingen aan de computer van de VOV worden
aangebracht. En er zijn vrijwilligers nodig die een e-mailspreekuur houden. Daarom doet het bestuur van de VOV
nogmaals een poging om de behoefte aan de e-mail dienst
te peilen.

WAT IS DE E-MAIL DIENST?
Steeds meer instanties communiceren tegenwoordig via het internet. Van woningbouwvereniging tot overheid en semioverheid; alle communicatie gaat via een website of via de e-mail. Met veel instanties is het niet meer mogelijk om op een
andere manier te communiceren. Als je niet over een PC of tablet met internetaansluiting beschikt wordt het erg lastig om
met hen in contact te komen.
Een aantal van de VOV-leden beschikt niet over een internetaansluiting. Voor hen wil het bestuur nagaan of het mogelijk
is een e-mail-dienst op te zetten. Als u gebruik maakt van die dienst kunt u aan de VOV vragen om een e-mail te versturen
en als er antwoord op die mail is, wordt een afdruk daarvan bij u thuis bezorgd.
Uitdrukkelijk vermelden we hier dat de dienst niet is bedoeld voor het versturen van berichten naar familieleden. Ook is het
niet de bedoeling dat de VOV u gaat adviseren over een te verzenden of ontvangen bericht.
Alvorens het bestuur van de VOV hiermee verder gaat wil zij eerst weten of er belangstelling is voor deze dienst. De dienst
is voor VOV-leden en kost niets. Denkt u van de dienst gebruik te gaan maken wilt u dan contact opnemen met Herman Morssink (tel: 5765084) of met Peter de Boer (06 5338 7888).
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HET DONDERDAGMIDDAG BRIDGEHOEKJE
Deze keer zoals beloofd een stukje over contrazit, de moeilijke opmerking die af en toe in het venster van de bridgemate
verschijnt. Er zijn twee mogelijkheden; NZ en OW verwisselt oftewel
de spelers zitten verkeerd aan tafel of het juiste paarnummer maar de
verkeerde windrichting is ingetikt. Voor beide gevallen altijd de spelleiding roepen.

Als de spelers inderdaad verkeerd zitten zal de spelleiding de contrazit
accepteren en wordt dat spel in die verkeerde zitting gespeelt (ze hebben de kaarten immers gezien), het rekenprogramma zorgt er voor
dat de score toch correct berekend wordt. Voor de volgende spellen
natuurlijk wel van plaats wisselen naar de juiste windrichting volgens
het gidsbriefje.

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

in Voorschoten

catering aan huis
ook bij bedrijven
voor de feestdagen

HERSEN
KRAKER
We hebben weer een interessant probleem uit de bridgekalender van Alpha
Bridge gekozen, voor degenen die er
niet uitkomen, staat de uitleg op pagina 27 van deze nieuwsbrief.

Als de spelers goed zitten en er wordt bij de controle een tikfout vastgesteld moet dat gecorrigeerd worden door op de “NEE” toets te drukken
en daarna de juiste windrichting in te voeren. Als er geen correctie
wordt uitgevoerd zal de foute uitslag in het rekenprogramma terecht komen. Als alle uitslagen in de computer zijn ingevoerd zal dit
achteraf rechtgezet moeten worden om de foute percentages recht te
trekken.
Want, stel dat voor een spel, allen niet kwetsbaar, door NZ steeds 4
schoppen contract wordt geboden en gespeeld. Dan krijgen alle spelers 50% met +420 voor NZ en -420 voor OW. Als dat spel (+420) nu
wordt ingevoerd als door OW gespeeld, dan krijgt het OW paar voor
dat spel een top van 100% en hun tegenstanders 0%. Dat zou geen
eerlijke gang van zaken zijn en moet daarom dus gecorrigeerd
worden.
Voor alle zekerheid de herhaling van de einde seizoen en start volgend seizoen mededeling: 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.

www.foodisfriend.nl | mail@foodisfriend.nl

Advies • Ondersteuning • Zorg

KLAVERJASCLUB

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

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

Even een mededeling voor alle leden van de klaverjasclub betreffende
stoppen en weer beginnen.
30 mei is onze laatste klaverjasmiddag welke, zoals gebruikelijk feestelijke wordt afgesloten met een hapje en een drankje. We starten weer
op dinsdag 5 september en beginnen dan met frisse moed aan het
nieuwe seizoen.
Onze club bestaat tegenwoordig uit 37 leden en daar zijn wij heel blij mee
want het maakt zonneklaar dat er nog genoeg animo is om een gezellig
middagje te komen klaverjassen. Mochten er nog leden van de VOV zijn
die zin hebben om een keer te komen kijken, U bent van harte welkom.

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

De zaal is open om 13.00 uur en we beginnen om 13.30 uur en niet om
13.00 uur zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld stond.
Mevr. De Jong
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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.
Els bracht mevr. C. Waaijer-Leeuwen een bezoekje voor
haar 90ste verjaardag. Ter gelegenheid van deze mijlpaal ging
de jarige met haar kinderen en kleinkinderen een weekend
weg. Ook haar eerste kleinkind is er nu bij.
Garry heeft de heer W.F. van Leeuwen met zijn 92 jaar gefeliciteerd in huize Foreschate. Hij ziet er prima uit en hij woont
er naar zijn zin. Over alles was hij heel tevreden.
Ook mevrouw S.C. Hartogensis-Dijkgraaf kreeg Garry
op bezoek. 92 jaar is zij nu, maar wat ziet ze er nog goed uit!
Er is een goed contact met haar kinderen, ze ziet ze regelmatig, ook al wonen ze elders in het land. Ze hebben gezellig
gepraat. Ze drukte Garry op het hart de VOV heel hartelijk te
bedanken voor de heerlijke chocolaatjes.

VOORSCHOTEN
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 MEI & JUNI 2017

Geldig in MEI & JUNI 2017

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

€ 7,95

€ 7,95

De fam. H.C.A. Boom-Oostveen was 62 jaar getrouwd.
Wel een felicitatie waard! Ze stelden de aandacht van de VOV
zeer op prijs en bedankte voor de attentie. Het echtpaar woont
nog fijn zelfstandig ondanks enige lichamelijke klachten. Dikwijls gaan ze voor het avondeten naar het nabij gelegen Topaz. Ook voor de hulp die ze van deze zorginstelling krijgen
indien nodig zijn ze tevreden. De heer Boom rijdt nog auto,
geen grote afstanden, maar b.v. naar ’t centrum. Toen hun
zoon ging studeren en zijn vrouw de hele dag thuis zat, verveelde ze zich. Op 40-jarige leeftijd kreeg ze een fijne baan,
aldus een nieuwe carrière. Haar man was toen blij voor haar
en nog altijd trots!

Mevrouw J. Kuypers werd 91 jaar en werd ook door Lien

bezocht. Ze had een heel gezellige verjaardag. Helaas wordt
lopen van het echtpaar wat moeilijker, maar de boodschappen doen ze toch nog zelf, wel met de hulp van de auto. Dat
ze op deze leeftijd nog samen zijn, daar is het echtpaar wel
dankbaar voor. Natuurlijk nog heel hartelijk bedankt voor de
bloemen.

Piet had een gezellig bezoek bij mevrouw J.WesterbeekKruit t.g.v. haar 92e verjaardag. In het verleden heeft hij con-

tact gehad met het gezin, zodoende kennen ze elkaar. Er viel
veel te bepraten en herinneringen op te halen. Met de bloemen was ze heel blij. Dank!

Ria Happel

HULPVRAAG

Helaas is er op de noodkreet van Lief en Leed geen
respons gekomen. Nu is de situatie verslechterd,
want Garry zit thuis met een voet die niet meer
goed functioneert. Dieptreurig voor haar, want Lief
en Leed doet ze heel graag.

DAAROM WEER EEN KREET VOOR HULP:

Wie van de talloze VOV-leden heeft een uurtje
voor de Lief en Leed commissie over om een ander lid eens een bezoekje te brengen?

De heer M.J. Koppenhol werd 91 jaar. Hij is nog steeds
gelukkig samen met zijn vrouw. Ze vullen elkaar goed aan. Hij
rijdt nog auto, geen lange ritten. Zijn vrouw komt uit Zeeland
en loopt nog vanuit Noordhofland naar ’t centrum, knap hoor.
Ze leerden elkaar kennen in Zeeland en hun eerste woning
stond in Rotterdam. Uiteindelijk zijn ze in
Voorschoten gekomen, daar wonen ze
heerlijk. Zij bleek geen onbekende want ooit
waren Ria en mevrouw Koppenhol samen op
een cursus frans. De jarige bedankte hartelijk
voor de lekkere paaseitjes.
Lien bracht mevrouw H. Verboonv.d. Plas een bezoek voor haar 92e
verjaardag. Ze woont in een mooi appartement op de 12e etage met een schitterend
uitzicht. Ze wordt geweldig lief verzorgd door haar
zonen. Op haar verjaardag werd ze om 6.45 uur verrast
door een van hen. Mevrouw zingt nog heel graag in het
Ouderenkoor in Adegeest en geloof het of niet, daar rijdt
ze zelf heen met de auto.
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REIZEN
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VAN DE REISCOMMISSIE
Als u deze Nieuwsbrief ontvangt hebben wij de eerste dagreis al achter de rug; hopelijk kunnen we voor de
juli/augustus Nieuwsbrief uw verslag, leuke reacties en foto’s tegemoetzien (Reiscommissie@vovvoorschoten.nl)

U kunt zich nog steeds opgeven voor de volgende reizen:

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

29 JUNI

DAGCRUISE NAAR DELFT MET MS DE “OLYMPIA”
Alweer voor de 16e keer maken we met de VOV een dagtocht met rederij Groene Hart. Om 8.30 schepen we in aan het Frans Halsplantsoen
en worden aan boord ontvangen met koffie/thee en gebak en bezoeken
Delft. Na deze tussenstop krijgen we een heerlijke high tea geserveerd.
Omstreeks 18 u. zijn wij weer terug in Voorschoten.
Prijs voor VOV-leden: € 60,-, voor niet-leden: € 65,U kunt zich aanmelden bij: Emelie Rijnbeek, Tel. 531 88 80.
5 T/M 9 JUNI

5-DAAGSE BUSREIS NAAR TUINEN EN KASTELEN IN ZUID-ENGELAND

Voor de tuin- en natuurliefhebbers is dit een prachtige kennismaking met
het graafschap Kent, ook wel de “Tuin van Engeland” genoemd.
Prijs: vanaf € 549,-.
U kunt zich aanmelden bij: Hans Zwaan, Tel. 576 4557
3 AUGUSTUS

I N S TA L L AT I E

DAGREIS NAAR THORN MET RONDVAART OVER DE MAAS

VAN DEURSEN
L O O D G I E T E R S

Lid van

Dobbeweg 13a
2254 AG Voorschoten
Tel: 071 561 61 33
Fax: 071 561 83 49
www.vandeursenbv.nl

Een tocht naar het mooie witte stadje Thorn. Natuurlijk worden wij daar
ontvangen met koffie/thee en Limburgse vlaai! ‘s Middags maken wij een
tocht van 2 uur over de Grensmaas en Maasplassen. We vertrekken vanaf 08.00 u. uit Voorschoten en hopen na het diner weer rond 21.00 u. In
Voorschoten te zijn.
Prijs: VOV-leden € 63,-, niet-leden: € 68,-.
U kunt zich aanmelden bij: Emelie Rijnbeek, Tel. 531 88 80.

Wij hopen u op onze reizen te mogen ontmoeten!

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 JUNI
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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

EVENEMENTEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

SPEKTAKEL MUSICAL THE LION KING
8
te Scheveningen
JUNI Circustheater
Disney’s The Lion King vertelt het verhaal van het leeuwen2017 welpje Simba die de troonopvolger is van Koning Mufasa van

9

NOG

TICKETS

BESCHIKBAAR

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!

HELAAS GAAT DIT EVENEMENT
NIET DOOR WEGENS TE WEINIG
AANMELDINGEN.

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

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
SFEREN BON APPÉTIT
MEI De Rijswijkse Schouwburg biedt een diner en show
Tijdens het diner kunt u genieten van een
2017 ineen.
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 hoogtijdaNOG
gen beleefde (denk aan Juliette Créco, Brel, Brassers, Ferré, Aznavour). Een show die eigentijds en enerverend is. Een feestje op zich.
1 TICKET
U geniet na het ontvangst-aperitief van heerlijk eten. Een compleet verzorgde avond.
BESCHIKU wordt opgehaald om 18.15 uur op het Burg. v.d. Haarplein (brandweerkazerne)
BAAR
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 34 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. Na betaling is
uw deelname definitief.

Bent u geïnteresseerd? Geeft u zich dan op bij Til Heijsteeg. tel. 071-8874510. of email: til.heysteeg@ziggo.nl.
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VOL = VOL. U kunt op de reservelijst geplaatst worden.

De evenementencommissie heeft 40 tickets op de kop kunnen tikken voor een
zeer gereduceerde prijs. 1e rang ticket voor Leden € 85.- inclusief bus. Voor
niet leden is de prijs € 87,50
Heeft u belangstelling dan kunt u dit aan Til Heijsteeg doorgeven.
tel. 071-8874510 of email til.heysteeg@ziggo.nl.
U kunt het bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV
evenementen o.v.v. The Lion King en uw opgegeven naam. Na betaling is uw aanmelding definitief.
De voorstelling begint om 20.00 uur. en eindigt omstreeks 23.00 uur. We vertrekken met de bus van het Burg. van
de Haarplein (Brandweerkazerne) om 18.45 uur en reizen af naar het Circustheater te Scheveningen, waar we weer
omstreeks 11.00 uur worden opgehaald om naar Voorschoten te gaan. Wie wil er nu niet naar deze spektaculaire
musical tegen een zeer gereduceerde prijs. Het scheelt u zomaar € 25,- per ticket.

PODIUM WITTEMAN
15 TV-UITZENDING
TE AMSTERDAM
OKT Een directe TV-uitzending meemaken? Dat
2017 kan! De evenementencommissie organiseert

een bezoek aan de TV-uitzending “Podium Witteman“ op zondag 15 oktober vanaf 18.10 uur in Amsterdam.
Presentator Paul Witteman presenteert deze muzikale uitzending en wordt bijgestaan door huispianist en cabaretier Mike
Boddé. Samen met Floris Korte ontvangen zij muzikale gasten met bijzondere verhalen. De Hallen was van oorsprong
een tramremise voor de electrische tram. Momenteel, na een
langdurige renovatie, telt de Hallen verschillende winkels,
uitgaansgelegenheden en uiteraard horeca. Het is beslist de
moeite waard om door het complex te wandelen. Wij hebben
toegang voor 25 belangstellenden.
Dit is een belangstellende registratie!
Op het moment als bekend is hoeveel personen deelnemen aan deze registratie kunnen wij de prijs hiervoor dan
publiceren. Dit heeft te maken met het feit dat, indien er genoeg deelnemers zijn, (25 personen) wij een bus huren.
Indien er minder deelnemers zijn gaan wij gezamenlijk met trein en bus naar Amsterdam.
Uw deelname graag melden bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377, E-mail: awbechtholt@casema.nl
Na 1 juli 2017 is inschrijving niet meer mogelijk.

ON YOUR FEET
OKT/ BELANGSTELLINGSREGISTRATIE
On Your Feet is een waanzinnig swingende musical vol levenslust en
NOV kracht. Uiteraard met alle grote hits van Gloria en Emilio. “Rhythm is
Get You”, “Conga”, “Get On Your Feet”, “Don’t Want to Lose
2017 Gonna
You Now” en “1,2,3”.... je hoort ze allemaal Maak je benen alvast lek-

ker 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.

Heeft u belangstelling dan kunt u dit vrijblijvend aan Til Heijsteeg doorgeven. tel. 071-8874510 of email til.heysteeg@ziggo.nl.
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OP DE HELFT

Ja het voorjaar is alweer op de helft, we gaan zo zoetjes aan naar de zomer en wat hebben we
al niet kunnen genieten van mooi en warm weer. Het leuke van het voorjaar is niet alleen dat we
overal bloemetjes uit de donkere aarde op zien komen maar ook het gedrag van de mensen is
dan aan het veranderen. Het is alsof ze de dikke winterjas ook geestelijk uit doen en zich helemaal openstellen voor het prille, het nieuwe leven dat overal om zich heen doorbreekt.
In een vorige column heb ik vermeld dat de ouderwetse schoonmaak volkomen op zijn retour
is, maar dat geldt niet voor balkons en tuinen. De tuincentra weten dat als geen ander en geven
daar dan ook veel aandacht aan. We zien mooie en kleurrijke folders die ons uitnodigen om toch vooral ons budget
te besteden aan hun artikelen.
Zijn er in je buurt huizen met voortuinen dan is het als of je je hebt verplaatst in een mierennest, zelfs de verstoktste
TV kijker ontpopt zich deze als actieve tuin-hobbyist. Er wordt gesnoeid, gezaaid, gespit. Als dat naar wens is gedaan
dan wordt het tijd voor de plantjes,wel uitkijken want de nachtvorst lig op de loer. Gelukkig kunnen de viooltjes en de
primula daar goed tegen en hun mooie felle kleuren zijn een lenteboden bij uitstek.
Als je de folder van de tuincentra moet geloven is iedereen er aan toe om ook het tuinmeubilair te vernieuwen, hele
bankstellen en lazy-chairs nodigen ons uit om er zeker van te zijn de zomer relaxed te kunnen doorbrengen.
Niet iedereen zwicht voor die luxe maar gaat gewapend met een sopje en een allesbelovend schoonmaakmiddel de
strijd aan om al het wintervuil op de stoelen en tafel te verwijderen.
Het zijn echt niet alleen de tuinbezitters die de lente verwelkomen, vergeet ook niet de balkons. Een saaie flat kan omgetoverd worden tot een feestelijk geheel. Voorkeur heeft nog
altijd de balkonbakken, waar ook een nieuwe trend is, bakken
zo over de reling geplaatst dat men zowel buiten als binnen
kan genieten van de plantjes.
Gelukkig kunnen we veelal hulp krijgen van kenners in de
tuincentra zoals wat kan het wel goed doen in een pot en wat
moet zeker in de volle grond om een zomerlang plezier er
van te hebben. Wat dit jaar veel furore maakt is de z.g. buidel
waarin de aarde staat en een overvloed van bloeiende viooltjes zich ontplooit als was het een bruidsboeket. Dit aan de
balkonreling geplaatst geeft enorm veel kijkplezier en neemt
heel weinig plaats in. Ik kon het dan ook niet laten om mezelf
te trakteren op die violenpracht. Deze is al ruim een maand
oud en voldoet zeker aan de verwachting.
Wachtend op de zomer hebben we nog een zes weken om te
genieten van al het voorjaar biedt.
Helen Meijer

HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
BONNIE, KOM JE BUITEN SPELEN ?

Uit school en eerst even een kopje thee drinken met moeder. En dan
kwam de onherroepelijke vraag: mààm, mag ik buiten spelen? “Als je
maar voor het donker weer thuis bent.” Ja, tuurlijk.
Je wist niet beter. Als buiten de lantaarns aangingen was het niet veilig
meer op straat en dan ging je gewoon naar huis. En als je het niet deed
was het trouwens ook niet veilig meer om thuis te komen want dan zwaaide er wat. Meestal een vader of moeder met hand of mattenklopper. En
dat had je dan ook nog eens verdiend ook.
Buiten spelen, het was toch het heerlijkste wat er bestond? Je kon natuurlijk samen tikkertje spelen. Of verstoppertje. We hadden geen Sesamstraat nodig om tot tien te leren tellen want dat had je allang geleerd
van het kijken naar je oudere broers die verstoppertje speelden. Of rover
en politie en de gelukkigen onder ons hadden dan zelfs een politiepet of sheriff-insigne.
Schipper mag ik overvaren en dan stokstijf moeten blijven staan als “die um was” zich omdraaide.
En er waren ook allerlei attributen waarmee je spelen kon en wedstrijdje kon houden met elkaar. Zo was daar het
knikkeren. De knikkers zuinig bewaard in het door moeder zelf gemaakte zakje met veter op de trap- of handnaaimachine. De hele grote knikkers -bonken- waren 10 waard. Degene met drie kleuren noemden we een zesje en die met
een kleur een tweetje. En mijn buurmeisje had de
mooiste knikkers. Die speelde ook altijd alle jongens
eruit. Je kon het al zien aan haar gedegen stap en
de manier waarop ze het kuiltje voor de pot maakte:
jongens, maak je borst maar nat, want ik ga winnen.
En dat deed ze ook nog eens. Totdat de jongens
zeiden dat ze niet meer met haar wilden knikkeren
“omdat ze een meisje was”. Ja ja.
Tollen:aan een stokje had je met een punaise een
veter vastgemaakt en dan moest je die tol raken.
En je wist precies dat je hem goed geraakt had als
je zweep knalde. Wat klonk dat machtig. Ik was er
alleen nooit zo’n ster in.
Er was natuurlijk ook de tijd van de hoelahoep. Nee, niet zo’n driekleurige flikkerende roze - want het waren toch meer de meisjes die hoelahoepten, maar
eentje waarvoor je vader een stuk plastic elektriciteitsbuis was gaan halen bij
de ijzerwinkel en onder de nodige verwensingen er een blokje in had weten te
wurmen waardoor de twee uiteinden aan elkaar werden gesloten. Totdat de
hoep weer uit was “omdat je er blindedarmontsteking van kreeg.”
In spin de bocht gaat in, uit spuit de bocht gaat uit. Hoe kwamen we toch op dit
soort rijmen ? Met een touw ging het nog wel, heel wat moeilijker werd het als
ze met twee tegengestelde touwen draaiden. Ik weet alleen niet wie daar meer
moe van werd, jij als degene die moest inspringen en
heel vlugge sprongetjes moest maken om dan weer
weg te komen of degenen die aan de best wel zware
touwen draaiden. En al die touwen sleten ook zo.
Wat je natuurlijk nooit aan je ouders vertelde was het
spelletje met de bladeren. Als in de herfst de straten weer vol lagen ging er eentje tegen
een boom zitten en dan stapelden de anderen allemaal bladeren over hem heen net zolang
totdat ie helemaal bedekt was. En dan ging het erom wie het het langst vol kon houden dus
stond je met zijn allen hardop te tellen totdat ie met een knalrood hoofd tevoorschijn kwam.
“Nee, mam, ik weet echt niet hoe al dat zand in mijn kleren komt.”
Hinkelen, bokkie springen, op stelten of blikken lopen, hoepelen, kaatsenballen, ...Wat boffen wij toch dat wij het allemaal heerlijk en gewoon vonden.
MOnique
HEEFT U EEN MOOIE HERINNERING AAN VROEGER OM TE DELEN? Bel me: 071 561 78 16 Mail me: rubriekVOV@gmail.com
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FOTORUBRIEK
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WIE HERKENT
DEZE FOTO?

FOTORUBRIEK
MAART-FOTO
Dit huis staat voor veel Voorschotenaren bekend als het
kantoor van de notaris.
De fotograaf staat met de rug naar de in april 1932 geopende School met de Bijbel voor L.O. en U.L.O. (nu
speelotheek en bibliotheek).
Mei 1949 kwamen mijn ouders precies achter de notaris
wonen. Enkele maanden later werd ik geboren. Op een
zonnige dag gaf mijn moeder mij boven, met de ramen
open, de borst. Om ineens recht in het gezicht van de
notaris te kijken. Hoezo dat, voor het eerste blok van vijf
huizen, men door een soort van ballotagecommissie had
moeten gaan “omdat niet zomaar iedereen achter de notaris kon wonen”?

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

APRIL-FOTO
Een oplossing werd gevonden, in samenwerking, met de
Haagsche Duinwaterleiding.
Veel voorzieningen moesten
worden getroffen wat uiteindelijk resulteerde in een volledige behoefte aan water in
Voorschoten. De watertoren
had geen functie meer en
werd in 1981 afgebroken. Wederom ging een stukje nostalgie ter ziele.
Daan Heijmans
Voor ons ouderen in Voorschoten is het niet moeilijk om
de locatie van dit stukje nostalgie te herkennen.
Het betreft hier de oude watertoren gelegen aan de Papelaan-Zuid. Vele jaren heeft het voor een goede waterhuishouding in Voorschoten verzorgd. Toen in de jaren
zestig hoge flatwoningen en nieuwbouwwijken werden
gebouwd kwamen er moeilijkheden met de waterdruk,
vooral bij hoogbouw. De oude watertoren kwam capaciteit tekort om nog aan de vraag te voldoen.
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Dit is de watertoren die aan de Papelaan stond.
Wat ik me alleen nog heel goed herinner is dat bovenop
de watertoren een grote rode H stond met in het midden een I.
Nooit geweten waar dit voor stond. Maar misschien dat
iemand dit alsnog voor me kan ophelderen ?
Eef Broekhuizen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

En voordat men nu gaat roepen: “maar notaris Boom toch”
moet ik melden dat hij hier nog geen kantoor hield. Het was
notaris Caron die in 1933 aan Willem Verschoor, architect
van het Gemeentehuis, de opdracht gaf tot het bouwen
van dit huis aan wat toen de Duivenvoordestraat was.
Na de oorlog werd op het Plantsoen een lindeboom geplant als symbool voor vrijheid en vrede. In 1949 werd,
vanwege de aanleg van de Oranjewijk, de straatnaam veranderd in Koningin Wilhelminalaan en werd het Plantsoen
Oranjeplein.
Leuk is wellicht om te zien dat je nog helemaal kunt doorkijken naar de Gereformeerde Kerk. D.K.J. Schoor, (notaris tussen 1876 en 1913) verkocht het land achter zijn
huis, Villa Welgelegen, nu de Aldi, voor het bouwen van de
kerk. De kerk was in 1923 gereed en in 1927 werd Villa
Welgelegen afgebroken.
Heel opmerkelijk is wel dat er DRIE generaties notaris
Boom gehuisvest zijn geweest in dit pand, uiteindelijk opgevolgd door notaris M.W. Delahaije. Eind 2015 verhuisde
mevrouw Delahaije haar notariskantoor naar de Schoolstraat. En daarmee kwam een einde aan 82 jaar kantoor
notarissen.
MOnique

INGEZONDEN
Ik schrok toch wel een beetje om te lezen dat mijn kleuterschoolherinneringen gezien werden als fictie-beweringen
die de geschiedenis verwringen.
Maar ik voelde me ook wel verdrietig om te zien hoe gemakkelijk tegenwoordig overgegaan kan worden op het
of-of. Waarschijnlijk onopgemerkt ontstaat nu: OF ik heb
gelijk OF jij, en omdat ik gelijk heb, zet ik jouw gedachten
weg. Erger is wanneer iemand, een gedachtengoed of
hele groepen weggezet worden alsof we niet meer naast
elkaar kunnen leven.
Gelukkig was er Monique van der Werf die duidelijk maakte dat allebei de informatiestukjes klopten. (En-EN))
Des te gelukkiger was het dat ik nu ook die ene herinnering kan plaatsen: ik, op de bank rondom de boom van het
schoolplein aan de Veurseweg, met mijn oudere broertje
die ineens voor me opdook en schreeuwde : “Blijf van m’n
zussie af!” En dat kan alleen maar in het schooljaar 195354 zijn geweest zodat de omslag van de scholen zomer
1954 moet zijn geweest.
Ik weet alleen nu niet meer hoe ik die herinneringen moet
plaatsen van de jeugdbibliotheek die gehuisvest was in de
school aan de Veurseweg. Volgens mij was dat eind jaren
50. Het rook er oud en vochtig en de vloerplanken bogen
door als je eroverheen liep. En dan juffrouw van de Werf
(familie?): wat een fantastische bibliothecaresse was
zij. Ik herinner me nog heel goed haar stralende lach en
ogen. Ze kende je en wist ook altijd wat je graag las. En
een keer gaf zij mijn broer, die niet zo graag las, een boek
van Sjors en Jimmy. En ook ik verslond de verhalenplaatjes. En dat Jimmy een soort van indianentaaltje sprak?
Nou, dat vonden wij fantastisch. Terwijl het voor nu een
totaal fout boek zou zijn, wilden we toen allemaal wel zo’n
machtig zwart vriendje om avonturen mee te beleven.
Zoals ik elke keer als ik langs de Laan van Langehorst
aan Juffrouw Grundeken moet denken, zo denk ik altijd
aan Meester van Dongen als ik langs de Laurentiuskerk
fiets. Ik weet niet beter dan dat hij daar woonde maar las
ik in de Nieuwsbrief dat hij tegenover van Aken woonde.
En zo kon het gebeuren dat, toen ik laatst langs de kerk
fietste, ik merkte hoe ik ineens in de lach schoot : Goh,
meester van Dongen, of U (!) nu tegenover de kerk of de
verfwinkel woonde, U zult nu wel ergens daarboven gehuisvest zijn. Maar wat fijn dat, na 65 jaar, er nog steeds
mensen zijn die aan U denken.
En Meester van Dongen ken ik niet eens. Weet alleen dat
hij Hoofd was van de Jozefschool aan de Elstlaan, waar
ze geen raad wisten met mijn broertje. Hij moest maar
blijven zitten en getest worden. “Ach mevrouw, maakt U
zich niet druk. Hij zal zich helemaal in zijn element voelen
op de Ambachtsschool.” Bijna 20 jaar later studeerde hij
af in de Chemie.
En dat kan zomaar allemaal !
M. Morsink
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WAT WEET U VAN...?
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HET VOLKSLIED
Vooral in de maanden april en mei wordt ons Volkslied weer regelmatig
gespeeld en gezongen. Koningsdag, Dodenherdenking, Viering van de
Bevrijding en verder bij allerlei nationalistische manifestaties zoals wanneer Nederlandse deelnemers aan grote sportevenementen meedoen.
Bij de aanvang van internationale voetbalwedstrijden en als er een gouden medaille gewonnen wordt.

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

Bijna iedereen die ik ken vindt ons volkslied maar een moeilijk lied met
een inmiddels onbegrijpelijke tekst. Het is dus eigenlijk helemaal geen
“volks” lied. De muziek is statig en weinig inspirerend; de tekst is niet
van deze tijd, gezwollen en lastig te zingen voor mensen die daar niet
in geschoold zijn. Het is vaak een tenenkrommend gezicht als er closeups getoond worden van b.v. voetballers die het volkslied mee “moeten”
zingen.
Van 1817 tot 1932 hadden wij een ander volkslied. De ouderen kennen
het vast nog wel: “Wien Neerlands bloed door de adren vloeit” met als 2e
zin - houdt u vast! -: “ van vreemde smetten vrij”! Tekst van Hendrik Tollens; muziek van Johann Wilhelmus Wilms. Ik leerde vroeger op school
dat de tekst van het Wilhelmus van Filips van Marnix van Sint Aldegonde
is. Hij was een vriend van Willem van Oranje - de Zwijger - en burgemeester van Antwerpen dat toentertijd tot de Lage Landen behoorde. Dat
laatste blijkt overigens niet helemaal juist te zijn.
Daar Marnix van St. Aldegonde nooit zelf geclaimd heeft de schrijver te
zijn is dit altijd een raadsel gebleven. Wetenschappers hebben nog maar
kortgeleden vastgesteld - op basis van stilistische vergelijkingen - dat het
hoogstwaarschijnlijk Petrus Datheen, de in de 16e eeuw bekende vertaler /dichter van de Psalmen, was die verantwoordelijk is voor de tekst.
De muziek is getraceerd naar een volksliedje uit Verdun in N-Frankrijk. In
het begin van de 80-jarige oorlog (1568-1648) werd dit lied bekend als de
Prinsenmars. Waarschijnlijk dus met een andere melodie. Het was een
geuzenlied waarmee men saamhorigheid verkreeg in de strijd tegen het
door de Spaanse overheerser Filips de Tweede opgelegde dictaat dat
iedereen rooms-katholiek moest zijn en anders als ketter verklaard werd.
De Beeldenstorm van 1566 was de prelude van een lange strijd waarvan
Willem van Oranje en later zijn zoons, Maurits en Frederik Hendrik de
“opstandelingenleiders” waren.
Het Wilhelmus is een acrostichon. Dat is een stijlfiguur waarbij de eerste
letters van de coupletten samen een woord of zin vormen. De 15 letters
van Willem van Nassov (De U werd toentertijd als V geschreven) zijn
dus de beginletters. Handig ezelsbruggetje om te weten dat b.v. het 14e
couplet met een O begint: “Oorlof, mijn arme schapen, die zijt in grote
nood. Uw Herder zal niet slapen etc”. Van het woord “oorlof” is niet met
zekerheid bekend wat het betekent. Er wordt vermoed dat er zoiets als
”met uw toestemming” mee bedoeld wordt.
In het verleden zijn er vaak stemmen opgegaan om een ander Volkslied
te adopteren, zoals b.v. “Waar de blanke top der duinen, schittert in de
zonnegloed en de Noordzee vriendelijk ruisend, Neerlands smalle kust
begroet”. Ikzelf zou dan de voorkeur geven aan het eigentijdse “Nederland oh Nederland, jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje om zijn
daden en zijn doen!”
We hebben immers een land om van te houden! Of niet soms?
Dico van Barneveld

21

Bar-Bistro ‘Het Wedde’
Een culinair en feestelijk
adres voor uw party


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

KOOPT U OOK BIJ ONZE
ADVERTEERDERS?
Bekijk de aantrekkelijke kortingen voor
VOV-leden in de Kortingsparade op blz. 30

KIJKT U WELEENS
OP ONZE WEBSITE?

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
Verbetering van de spierkracht en uithoudingsvermogen
Training in kleine groepjes onder begeleiding van een fysiotherapeut
Dit oefenprogramma is ontwikkeld en effectief bewezen door TNO
Deelnameprijs is € 75,- voor 12 keer, eenmaal per week

■ Het eerstvolgende programma start in september 2017

Herinnering aan een
mooie zomerdag

ROODHARIGE
SCHONE

Beweegt u genoeg?
■
■
■
■
■
■
■
■

INGEZONDEN

Regthuysstraat 1, Leidschendam

Door: Theo Groenewege

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
Ze kwam uit de achtertuin van de buren, sprong luchtig over het lage hek tussen
hun tuin en de onze en liet zich ook niet tegenhouden door de beplanting aan
weerszijden van het hek. Het was prachtig weer en dus hadden mijn vrouw en ik
ons in onze tuinstoelen geïnstalleerd. We genoten juist van een kopje thee met
een kokosmakroon. De roodharige schone schreed in onze richting en ik kan niet
ontkennen dat ik meteen voor haar viel. Ze had dat blijkbaar in de gaten, want
haar aandacht richtte zich geheel op mij. Voordat ik het goed besefte vlijde ze
zich zelfs op mijn schoot (en dat in het bijzijn van mijn vrouw!). Die zei niets, maar
dacht vermoedelijk zoveel te meer. De fluweelzachte ogen van de roodharige
schone keken me recht aan. Blijkbaar gaf haar dat voldoende vertrouwen, want
het volgende moment sloot ze die ogen en sliep de slaap des rechtvaardigen.

En daar zat ik dus met een vreemd wezen op mijn schoot. Ik durfde me niet eens te bewegen. Wel raakte ik even
lichtjes dat vlammend rode haar aan. In die kleur kon zelfs ik me niet vergissen. Na ongeveer een half uur ontwaakte
de roodharige schone. Ze rekte zich uit en liet zich vervolgens van mijn schoot afglijden. Ze bleek echter niet van
plan me met rust te laten. Integendeel, haar ogen keken me nu zo verwachtingsvol aan dat ik me liet vermurwen en
me uit mijn stoel verhief om met haar mee te gaan. Ik had echter geen zin om ook door de beplanting te wurmen en
over het hekje te wippen. In plaats daarvan verliet ik onze tuin door de poortdeur, gevolgd door de roodharige schone
en ging de tuin van de buren in door de volgende deur, wederom gevolgd door de roodharige die geen oog van me
afliet. Niet zodra had ik de keukendeur van de met vakantie zijnde buren geopend, of de roodharige schone wrong
zich langs me heen en bukte zich naar de om de hoek op de grond staande etensbak. Ze had echter de pech dat die
bak leeg was, waarvoor ze overigens zelf gezorgd had. Mijn taak was het om die bak weer te vullen, deze keer met
paté met hart uit blik, wat er bij de roodharige schone, zijnde onze buurpoes, goed in bleek te gaan.
Zo gaat het inmiddels twee weken. In die tijd is een hechte
vriendschap ontstaan tussen de
buurpoes en mij. Ik heb veel heerlijke maaltijden mogen serveren
zonder er zelf iets van te proeven.
Natuurlijk mag ik de drinkbak nooit
overslaan. Nog één week dan komen de echte baasjes terug van
vakantie. Maar onze vriendschap
blijft bestaan. Ik zwaai nu al naar
onze buurpoes als ik haar in de
verte zie en de tijd komt misschien
nog dat zij haar poot optilt om terug te zwaaien! Mocht het zover
komen dan zal ik daar kond van
doen.

J.W. Frisolaan 1, 2252 HA Voorschoten

071 - 561 01 39

www.praktijkfrisolaan.nl

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
THE MOMENT THAT CHANGED YOUR SKIN

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

GRATIS JEU-DE-BOULES-LESSEN
Dat bewegen goed is voor een ieder is in het algemeen
wel bekend. Maar ben je geen topatleet en wil je toch
wel iets bewegen dan is het jeu-de-boules-spel een uitkomst. Lekker bewegen en veel gezelligheid onderling
heeft veel mensen tot het edele boules-spel gebracht.
Wilt U dat ook wel, maar weet U niet hoe het moet dan
is er een mogelijkheid voor U. Bij de boules-club “De
Six Pret” worden opnieuw beginnerslessen gegeven.
In een tweetal lessen worden U de regels van dit spel
uitgelegd en wordt geoefend met het werpen van de
boules.
De lessen worden gehouden op: maandag 15 en maandag 22 mei a.s. op het boules-terrein bij activiteitencentrum “De Boschbloem” aan de B.S. van der Oyelaan te Voorschoten. Aanvang 14.00 uur. Boules zijn
aanwezig. Voor opgave en informatie: Henk Hooiveld, tel. (071) 5612284.
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INGEZONDEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VOX POPULI
“Vox populi” wat klinkt dat mooi!
Het is de stem van het volk en die heeft zich
massaal laten horen. We zijn wekenlang gebombardeerd geweest door vrolijke, treurende, grijnzende, geestige, boze en charmante lijsttrekkers
die op allerlei manieren onze stem probeerden te
winnen. En de enquêtes, kloppen die wel? Wat
kun je doen om de “zwervende kiezer” te overtuigen te stemmen en vooral op jou partij? (ik heb
bewust gekozen voor zwervende en niet zwevende!) Beloftes? Alles, alles kun je krijgen mits je op een van
deze mensen je stem uitbrengt. Dames waren opvallend afwezig als lijsttrekker tijdens de debatten. De boodschap van de lijsttrekkers, was mijns inziens op enkele uitzonderingen na, niet echt verschillend,
We leven in een mooi welvarend land, en in vergelijking met andere landen zijn we gelukkige mensen. We
hebben geen oorlog en geen hongersnood. Wat wel schrijnend is dat in ons rijk en welvarend land nog steeds
veel kinderen onder de armoede grens leven, hoe moeten we dat accepteren? Na alle spotjes en debatten om
zichzelf en hun partij aan te prijzen heerst er nu een grote stilte. We hebben onze stem, onze “vox populi” laten
horen en we wachten maar af. Wat zal er uitkomen? Ik wil in ieder geval een goed leven voor alle kinderen,
goede zorg voor ouderen, voor zieken en gehandicapten en voor de rest zien we wel. Ik denk dat velen het met
mij eens zullen zijn.

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

06 14 47 66 77

voorschoten

Hebben we iets negatiefs om over te klagen? Denk het wel: de Elfstedentocht bijvoorbeeld, daar zitten we sinds
1997 op te wachten. We snakken naar natuurijs en naar zwoegende schaatsers. We hebben aan Swen Kramer
niet genoeg! Kunnen onze knappe koppen die alles digitaal en met robots regelen niet aan het weer sleutelen?
Verder hebben we zo nu en dan een liquidatietje, maar dat is toch niet zo erg? Laat de criminelen aan de criminelen over, zo kan de politie beter voor ons zorgen.
Aan de positieve kant hebben we een joviale en aardige koning, een elegante en slimme koningin en drie lieftallige prinsesjes. Volop te eten en te drinken, winkels, musea, noem maar op. Dus mensen, niet mopperen, nog
niet, wachten op wat komen zal.
O ja, ik ben iets vergeten wat voor ouderen een grote bron van ergernis is: namelijk de digitalisering. Ik haat
alles wat digitaal is, al heb ik een i-phone, een i-pad en een Pc. Afspraken maken digitaal is gewoon AFSCHUWELIJK. Een klein voorbeeld:
Je krijgt bericht van de Gemeente dat je ID verloopt. Je moet een
digitale afspraak maken. Heb ik gedaan...het is me gelukt zonder hulp van mijn dochter. Ik ben in jubel stemming... helaas van
korte duur. Ik wil de tijd van de afspraak veranderen, krijg op mijn
scherm de mededeling dat mijn e-mail adres niet correct is. Tweede poging, precies hetzelfde, derde nog mooier: ik heb helemaal
geen afspraak! Toen maar gebeld en alles per telefoon geregeld.
Vroeger, weet u nog? Vroeger was het veel leuker, een bezoekje
aan het gemeentehuis als het je uitkwam. Geen ingewikkeld slecht
werkend afspraak systeem. Wat ik zou willen nu ik mijn stem uitgebracht heb, behalve mijn drie al genoemde prioriteiten? Minder
digitaal, meer menselijk. Het is beter en gezelliger, en dat hebben
we nodig als ouderen: warmte, begrip en gezelligheid. Zo kunnen
we lang en gelukkig leven in ons mooi land.
Gisella van Duijnen

25

RECEPT/PUZZEL

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

UITLEG BRIDGE HERSENKRAKER

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

LINZENSALADE MET GEITENKAAS
EN AVOCADO
voor 4 personen:

Ingredienten
Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

– 1 zak rucola
– 1 klein blikje linzen
– 150 gram zachte geitenkaas in stukjes
– 1 avocado in partjes
– het sap van 1 sinaasappel
– een half bosje munt
– een half bosje peterselie
– snufje zout
– snufje peper
– een scheut goede olijfolie

PUZZEL

Bereiding

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

Snijd de blaadjes van de peterselie en de munt fijn
en mix deze samen met het sap van de sinaasappel, de olijfolie en het zout en de peper met de
staafmixer tot er een gladde dressing ontstaat.
Mix alle ingrediënten samen in een grote slakom
en schenk de home made kruidendressing erover.

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

aanzienlijk
aartsvijand
acteur
babykleren
begonia
briket

chocolade
doorbreken
echtgenote
edele
erover
extract

finale
gemenebest
grondstof
grootvader
innen
karkas
landrot
middaguur
natuurlijk

rijdek
rijksdienst
snauw
snuit
start
teler
typen
zonnewijzer
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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:

iddag op 22
Na de soosm over op het
e
juni gaan w a en zijn er
m
zomersche n op: 7 en
ge
a
d
id
sm
soo
s.
18 augustu
21 juli, 4 en mber bent u
te
Vanaf 1 sep ks welkom.
weer wekelij

• 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

SOOSMIDDAGEN

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
13.30-16.30 uur in ons
VOV Seniorencentrum
(VSC).
Zaal open om 13.00 uur.
Contactpersoon:
Thea de Jong;
tel: 5316358

Iedere vrijdagmiddag vanaf 13.00 tot 16.30 u. in ons
VOV Seniorencentrum
met een spelletje kaarten,
rummicuppen, kletsen en
3 rondjes bingo!
Contactpersoon:
Elselien Veneman;
tel: 5612502

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

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

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ 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

WONINGTEXTIELHUIS

5% korting

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

10% korting op alle reparaties

10% korting op huismerk-inkt
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

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

korting

* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
* Relatiegeschenken/kleding

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
* 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
Chr.
Huygenstraat 10a
2251
CB Voorschoten
info@we-je-em.nl
2251 CH 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

31

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

