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Rubriek over onderwerpen die u zich vast nog
herinnert.
Foto’s van vroeger uit ons mooie Voorschoten. Weet
u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
Humor! Laat je lach horen en je glimlach zien!
Ingezonden reacties of verhalen door onze lezers.
Elke maand een heerlijk recept en een leuke puzzel.
Informatie over de vele activiteiten die
de VOV organiseert voor haar leden.
Korting voor VOV-leden bij veel bedrijven
in Voorschoten.

COLOFON

Hier vindt u de VOV-contactgegevens.

Marius van Dokkum
Oud worden in deze tijd
is beslist geen kleinigheid,
want het moet nu allemaal,
o zo nodig digitaal.
Voorbij de tijd van pa en ma.
Nu is er elektronica.
Het is gewoon niet voor te stellen,
je moet met een mobieltje bellen,
je kunt er ook een tekst op lezen,
je moet altijd bereikbaar wezen,
en dat kan dus niet gewoon,
met een doodgewone telefoon.
Wil je een treinkaartje kopen,
nee, niet naar de balie lopen,
daar is niemand meer te zien,
je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken,
pure zenuwsloperij,
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld,

Illusie

Vandaag ben ik er toch gekomen.
In het huis van mijn dromen.
De weg was lang.
Het pad was smal.
Ik stond zomaar in het land.
Ik weet niet waar en hoe.....
Ik belde aan, de deur ging open.
En wie stond er in de gang?
Mijn suikeroom.
“Kom binnen kind, ik verwachtte
je al lang”.
“Ga zitten, de koffie is klaar”.
En wat kreeg ik toen?
Een roze suikerspin aan een stokje.
Ik at met smaak. Daarna gaf ik oom een
dikke zoen op zijn wang.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Deze brief wordt u aangeboden tijdens de vakantiemaanden, het is wat
rustiger in het dorp en ons verenigingsleven staat op een laag pitje. Let
goed op de aangepaste data van de Soosmiddagen en weet dat de klaverjas, bridge en andere activiteiten pas weer in september aanvangen.
Er is natuurlijk één uitzondering, de Paardenmarkt op 29 juli, direct op
uw kalender zetten! Nieuws over de algemene ledenvergadering wordt
bericht onder “van het bestuur” en onze columnisten hebben weer geweldig hun best gedaan. We doen een dringende oproep voor een PR
medewerker en een Webmaster. Wie meldt zich?

Over deze nieuwsbrief en een mooi verhaal
van een vakantie in Cornwall.

Yoga in het VSC, de VOV Galerie en
het donderdagmiddag Bridgehoekje.

VAN DE REDACTIE
DEZE NIEUWSBRIEF

Ingezonden gedichten door onze leden.
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GEDICHTEN

want dat is tegen de cultuur,
nee, je geld komt uit de muur,
als je maar de code kent,
ander krijg je vast geen cent.
Om je nog meer te plezieren,
mag je internetbankieren,
allemaal voor jouw gemak
heb je alles onder dak.
Niemand die er ooit om vroeg,
blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man, man, wat een geploeter,
alles moet met een computer
anders sta je buiten spel,
op www, op punt nl,
vindt je alle informatie,
wie behoedt je voor frustratie
als dat ding het dan niet doet,
man, dan wordt je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft,
je hebt immers Microsoft.
Ach, je gaat er onderdoor.
Je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid,
oud worden in deze tijd.
Paul Wind

VAKANTIE IN CORNWALL
Een paar vakanties geleden besloten wij naar Cornwall (Engeland) te
gaan, KLM en auto besproken en een huisje op een landgoed van een
gepensioneerde Londenaar. So far so good, tot 2 weken voor vertrek Heti
haar enkel dermate verstuikte dat ze in een rolstoel moest zitten. Lang
gepiekerd, maar we zijn toch gegaan. KLM rolstoelservice, fantastisch,
deze kant en andere kant mensen die je beet pakken, duwen en er voor
zorgen dat je in en uit je vliegtuig komt.
Aangekomen op onze bestemming kregen we door de eigenaren van het
landgoed direct betere krukken aangeboden dan de hulpmiddelen die wij
bij ons hadden. De heer des huizes was net hersteld van een zware enkel
blessure en alle spullen stonden nog in de paraplubak. Onze TomTom
bleek niet over UK kaarten te beschikken, we kregen er een te leen met
zelfs Nederlandse begeleiding er in. (door ons Truus gedoopt)
Truus heeft ons twee weken lang begeleid en er voor gezorgd dat dat
we overal kwamen waar we naar toe wilden. De wegen waren smal en
versmalden regelmatig nog meer bij bijvoorbeeld oude stenen bruggetjes.
De binnenweggetjes zijn zo breed als één auto en omgeven door hagen.
Er zit geen recht en vlak stuk in dus het is constant opletten voor tegenliggers. De wegen kronkelen zich langs de
weilanden (die je amper ziet door de hagen en muurtjes) en met grote regelmaat moest een klim of afdaling genomen
worden van wel 15% of meer.
Vele dingen zijn ons bijgebleven, een pub, 5 km van ons huisje waar we meerdere malen gegeten hebben, die een
Michelin ster bleek te hebben, Lanhydrock, een schitterend Victoriaans landgoed gelegen in een parklandschap met
typisch Engelse tuinen. Talrijke, kunstig gesnoeide boompjes op de gazons doen denken aan zwevende kegels. In
de vertrekken van het landhuis komt koningin Victoria’s voorliefde voor kostbaar porselein tot uiting. De trap was
onoverkomelijk met de rolstoel, maar geen probleem er was een speciale lift aanwezig voor invaliden compleet met
vrijwilliger. Het Eden Project, een botanische tuin in Bodelva, de tuin bestaat onder meer uit twee kassencomplexen
die worden gevormd door geodetische koepels. Het geheel is gebouwd op een uitgeputte winningsplaats van Chinaklei. Sinds de opening in 2001 hebben meer dan 18 miljoen mensen Eden bezocht. Voor Heti was er een treintje
getrokken door een tractor, wederom met vrijwilligers om mensen van de hooggelegen ingang naar de tuinen en
koepels beneden te brengen en later terug natuurlijk.
We hebben goede herinneringen aan deze nu tot Brexitiers verworden Cornwallders, uiteraard door de schitterende
natuur maar speciaal door de vrijwilligers en omdat we de laatste avond door de “huisbaas” uitgenodigd werden voor
een partijtje bridge met een glas whisky uit het familievat.

Ik ging het huis bezien.
Mooie kamers allemaal,
mooi behang.
Toen naar de kelder getogen.
Wat zag ik daar?
Een boom in een pot.
Speciaal voor mij.
Het was een dot.
Het was een mooi gebaar.

FOTO VOORKANT MEI/JUNI NUMMER
Een pittoresk stukje Voorschoten, een hoekje met monumenten pandjes in de Tolstraat

Toen ging ik terug naar mijn eigen woning.
Ik voer eerst naar de Overtoom
Daar dronk ik zoete melk met brokken en
met room.
En dat is echt waar!
Ik mag toch niet jokken.....
					

M.L.

ONZE VOLGENDE BRIEF
Onze volgende Nieuwsbrief is de september uitgave. Deze brief
zal vanaf 26 augustus bij u bezorgt worden, de kopij ontvangen
wij graag uiterlijk 10 augustus.
Namens de nieuwsbrief medewerkers wens ik u veel leesplezier,
als tegenprestatie hopen we op uw reacties op de foto’s, verhalen en verzoeken in deze brief.

ROB RIETVELD
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KORT VERSLAG VAN ONZE
JAARLIJKSE ALGEMENE
LEDENVERGADERING VAN
12 MEI JL.
De opkomst was goed in ons eigen VSC. Zeker 50 leden waren
aanwezig.
De voorzitter kijkt met ‘n positieve
blik terug op ‘t afgelopen jaar. Voor
het eerst heeft de VOV een eigen
onderkomen en sinds februari 2016 hebben alle activiteiten
van de VOV in het VSC gebouw een eigen plek gekregen.
De notulen van 2016 worden door de aanwezige leden
goedgekeurd. Evenals het jaarverslag 2016.
Vervolgens wordt er gekeken naar het financieel jaarverslag en de begroting 2017. Het bestuur laat weten dat zij
het voornemen heeft om de toiletten te laten verbouwen,
omdat gebleken is dat er te weinig sanitaire voorzieningen
zijn bij de VOV activiteiten die druk bezocht worden. De
kosten die hiermee gemoeid zijn zullen uit de reservering
betaald worden.

In de rondvraag komen de bijdragen aan de kosten van de
biljarttafels, het voorstellen van de nieuwe bestuursleden in
de Nieuwsbrief en het mooie feit dat een van de leden van
onze computerwerkgroep een lintje heeft ontvangen aan de
orde.
Na sluiting van de vergadering wordt er nog even nagesproken onder ‘t genot van een hapje en een drankje.

De kascommissie dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid.
De activiteiten, evenementen en reizen die de VOV organiseert lopen goed. Wel is er een kleine terugloop in
deelname aan de reizen. Op korte termijn zal er onder de
deelnemers aan de reizen een enquête formulier uitgereikt
worden. Dan kan het bestuur en de reiscommissie zich buigen over eventuele alternatieven voor de toekomst.
Het bestuur stelt 2 aanpassingen in het huishoudelijk reglement voor, waarmee de aanwezige leden akkoord gaan.
Het betreft hier artikel 5 en punt 7.
Bij artikel 5 wordt toegevoegd: het bestuur stelt voor de benoeming van deze personen een profiel van vaardigheden
op waaraan deze personen moeten voldoen.
En artikel 7 wordt: het bestuur stelt vast of kan voorschriften
vaststellen betreffende het gebruik van VOV seniorencentrum en andere ruimten bij de vereniging in gebruik.

MAG IK MIJ EVEN VOORSTELLEN?
Mijn naam is Brenda Schweertman. Geboren en getogen in Dordrecht en sinds 2001 woonachtig in
Voorschoten. Ik ben getrouwd en in mijn vrije tijd mag ik graag dansen, wandelen en tennissen, maar
ook creatief bezig zijn zoals haken en breien en zelf patronen ontwerpen. Mijn vakanties breng ik het
liefste door in Spanje.
In mijn werk heb ik mij ontwikkeld van een directie-secretaresse tot een all-round medewerker personeelszaken. Ik ben een mensenmens en daarom heb ik ook gekozen voor dit vak. Proberen een intermediair te zijn, meedenken en adviseren en om zaken voor mijn collega’s goed te regelen.
In mijn prive leven zou ik dit ook graag willen doen. Daarom heb ik mij aangemeld voor de functie van
bestuurssecretaris bij de VOV. Na een leuk kennismakingsgesprek met het zittende bestuur ben ik in
maart als aspirant lid gestart. Ik vind het belangrijk om mij voor de samenleving in te zetten en ik hoop
dat ik via mijn functie als secretaris bij de VOV, een stukje bij kan dragen.
Graag ontmoet ik u een keer bij de VOV.
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Brenda Schweertman

De voorzitter roept aanwezigen, maar ook u als lezer op,
om u aan te melden als vrijwilliger bij de vereniging. Er zijn
nog vele posten in te vullen.
Twee zittende bestuursleden, Mw. Jopie Herregraven (penningmeester) en Mw. Elselien Veneman (secretaris) nemen
afscheid en 2 nieuwe leden Dhr. Peter de Boer en Mw.
Brenda Schnepper worden voorgesteld. De beide leden
stellen zich voor en de aanwezige leden stemmen unaniem
voor toelating in het bestuur.
De voorzitter bedankt Jopie en Elselien voor hun trouwe
inzet in hun taken voor de VOV en heet daarna de nieuwe
bestuursleden welkom.

KENNISMAKINGSAVOND NIEUWE LEDEN
Het afgelopen jaar hebben zich veel nieuwe leden bij onze
vereniging aangesloten. Omdat wij het vorig jaar druk bezig
zijn geweest met de organisatie naar, van en in onze nieuwe behuizing is de kennismaking met onze nieuwe leden
wat in het gedrang gekomen. Daarom hebben we als bestuur op 18 mei een kennismakingsavond belegd die druk
bezocht is.
In een gezellig samenzijn kwamen zaken aan de orde zoals: Wat willen wij als VOV voor onze leden betekenen en
Wat kunnen wij als bestuur van onze (nieuwe) leden verwachten. Na afloop gaven enkele mensen zich spontaan
als vrijwilliger op en anderen zullen er thuis nog even over
nadenken.

UIT DE BESTUURSVERGADERINGEN
In verband met het aantreden van een nieuwe secretaris en
penningmeester wordt de Colofon in de Nieuwsbrief aangepast. Het huisadres van Brenda wordt het nieuwe postadres voor de VOV: Welterdreef 169, 2253 LJ Voorschoten
Aan de computerwerkgroep is gevraagd het aantal inloopochtenden uit te breiden en in de zomervakantie door te
laten lopen.
Op de vrijwilligersmarkt in september hebben we voor onze
vereniging 2 kramen naast elkaar besteld.
Aat Stahlie
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LANGER ZELFSTANDIG WONEN

We worden ouder, dat is een feit. Maar wel graag zo comfortabel mogelijk. We blijven
het liefst in ons eigen huis wonen. En houden de regie over ons leven. We moeten ook
steeds meer zelf regelen. Vroeg of laat hebben we extra zorg nodig. Om langer zelfstandig te blijven wonen is het belangrijk dat u zich op tijd voorbereid en zo de juiste keuze kunt maken. Want er zijn veel
zaken die u kunt overwegen.

WONING AANPASSEN OF VERHUIZEN?

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
VSV SeniorenService 2017 Adv 196x69_DEF.indd 1

GRAFISCH ONTWeRP

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl
13-02-17 10:11
Christiaan
Huygensstraat
10a
Chr. Huygenstraat
10a
2251
Voorschoten
2251
CHCH
Voorschoten
info@we-je-em.nl
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709

071-5426709

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

• welke mogelijkheden zijn er op de woningmarkt (kopen of
huren) en wat zijn de financiële mogelijkheden?

• welke problemen voorziet u mogelijk in uw huidige woning?
• welke aanpassingen zijn mogelijk en wat kost dat?
Op www.huistest.nl kunt u zelf eenvoudig uw situatie bekijken.
Naast overleg met uw familie is het ook goed om ervaringen
uit te wisselen met anderen die een soortgelijke afweging misschien al hebben gemaakt.

ZELFSTANDIG WONEN GAAT OVER
MEER DAN ALLEEN DE WONING

Naast de geschiktheid van de woning, spelen ook andere zaken een rol bij het zelfstandig wonen. Denk bijvoorbeeld aan
het schoonhouden van uw huis, het hebben van een nuttige dagbesteding en het plannen van de week. Ervaart u problemen en kunt u het samen met hulp van uw familie of vrienden niet oplossen, dan kan de gemeente u helpen. Een Wmoconsulent bespreekt wat u nog zelf kunt en of mantelzorgers (familie, vrienden of buren) een rol kunnen spelen.
En als het nodig is, biedt de gemeente passende ondersteuning. Ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld dagbesteding, het aanpassen van de woning, hulp in huis of ondersteuning van de mantelzorger. Voor de ondersteuning die u van
de gemeente ontvangt, geldt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Meer informatie daarover leest u op www.hetcak.nl.

ADVIES NODIG?

Heeft u advies nodig of wilt u meer weten over de mogelijkheden van het aanpassen van uw woning?
Kijk op www.voorschoten.nl, bel het Informatiepunt Welzijn, Werk en Zorg of kom langs. Het loket is telefonisch bereikbaar
op (088) 654 95 02 en dagelijks bereikbaar van 8.30 - 12.00 uur. U vindt het loket in het gemeentehuis. U kunt alleen op
afspraak terecht. Maak hiervoor online een afspraak op www.voorschoten.nl of bel met het Informatiepunt.

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

Het is belangrijk dat u op tijd nadenkt over hoe én waar u ouder wilt worden. Er is daarin een belangrijke keuze te maken:
gaat u tijdig verhuizen naar een woning die past bij een volgende levensfase of past u uw huidige woning aan? Zelfstandig
wonen is dus niet hetzelfde als in hetzelfde huis blijven wonen. Vragen die u kunt stellen bij de afweging verhuizen of uw
woning aanpassen zijn:

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

REACTIES & KOPIJ
Heeft u al eens een kijkje genomen
in Jumbo Roemer in Noordhofland?
De zaak ziet er fris en vrolijk uit met
al dat geel, de looppaden zijn verbeterd en het personeel en de service
zijn helemaal klantgericht.
Als u daar uw boodschappen doet
kunt u zich voorstellen hoe blij wij
zijn dat de direktie van deze Jumbovestiging heeft besloten de VOV te
sponsoren. U weet nu waar de VOV
o.a. de koffie haalt die wij voor onze
activiteiten gebruiken.
Hulde aan Jumbo Roemer!

TE KOOP

Wij ontvangen graag uw reacties en/of kopij
op ons redactieadres:

kopij@vovvoorschoten.nl

Bij voorkeur digitaal maar handgeschreven
mag natuurlijk ook. Handgeschreven reacties
voor publicatie in de september-nieuwsbrief
mag u sturen naar:

Mieke van Berkum,
Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten

Sluitingsdatum voor de volgende
Nieuwsbrief is

UITERLIJK(!) 10 AUGUSTUS

LAPTOP Dell Latitude
E6420
Nog in de verpakking.
Met: muis, USB-stick en
laptoptas.
Vraagprijs €325,K. de Bruijn,
Tel: 071 5617898
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HET DONDERDAGMIDDAG BRIDGEHOEKJE
Het aanstaande seizoen gaan we op donderdag 7 september weer van start. Als u genoodzaakt bent
af te melden doe dat aub op woensdagavond tussen 7 en 8 uur, eerder mag natuurlijk altijd. Mocht er
donderdagmorgen toch nog een kink in de kabel komen bel dan voor 10 uur want op dat moment start de paren
indeling en het maken van de gidsbriefjes.

YOGA IN HET
VOV
SENIOREN CENTRUM

Deze keer twee berichten: één, een verslag over een van onze afgelopen middagen, Heti en Rob zijn met vakantie
en Hans vervangt. Als tweede, bespiegelingen na de enquête.

Mw. G. Boelhouwer, gediplomeerd
yoga-docent en aangesloten bij
de vereniging van yogadocenten
van de Europese uni, zal GRATIS 2
yoga-lessen verzorgen in het VSC.
Zo kunt u een indruk krijgen wat
Yoga voor u zou kunnen betekenen.

WANNEER?

De lessen worden gegeven op
maandag 4 en 11 september.

WAAR EN HOE LAAT?

De Lessen worden gegeven in het VOV gebouw en beginnen om 17.30 uur (dus voor de avondmaaltijd) en
sluiten om 18.45 uur.
We beginnen op tijd omdat er na uw les een volgende
begint. Er is plaats voor maximaal 10 personen en u
schrijft zich in voor beide lessen.

VOV GALERIE ZOEKT
NIEUWE EXPOSANTEN!
De afgelopen jaren heeft een flink aantal amateurschilders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
hun werk in de VOV ruimtes te exposeren.

NOGMAALS GEEN STILZIT (Verslag van Hans)

WAT NEEMT U MEE?

U neemt een handdoek mee om op het matje te leggen,
een dekentje om over U heen te leggen tijdens de ontspanning, warme sokken en u trekt makkelijk zittende
kleding aan.

AANMELDEN

Schriftelijk met naam en telefoonnummer bij:
Mw. G. Boelhouwer,
Thea Beckmanstraat 10,
2251 ZL Voorschoten.

Vandaag is de heer Murphy met zijn gehele familie op
bezoek geweest. Het begon met 2 afzeggingen op het
laatste moment vanmorgen: A werd deze ochtend ziek
en V is gisteren gevallen. Dus schema last minute weer
in balans gebracht met invallers.
Vervolgens viel een van de dames voor de deur, kapotte
knie en drie flink bloedende vingers. De EHBO-kist geplunderd en de nodige pleisters en verbanden aangebracht, maar het was al 10 over 1 voordat de betreffende dame opgelapt was en de drive kon beginnen.
Toen bleek dat B niet op was komen opdagen, dus gebeld en zij had begrepen dat er geen bridge zou zijn en
had inmiddels een andere afspraak. Koos kon gelukkig
komen, betreffende tafel een ronde niet laten spelen,
daarna liep alles gesmeerd zonder verdere uitdagingen.
Iedereen heeft het naar zijn/haar zin gehad en daar ging
het om. De techniek werkte perfect.

ENQUETE een/twee lijnen

Het is vakantietijd, onze VSC bridge arena staat leeg,
een prima moment om te kijken wat de enquête één
lijn of twee lijnen heeft opgeleverd en daar een paar
beschouwingen aan vast te knopen. De uitkomst is 17
stemmen voor één lijn en 25 voor twee lijnen, op zich
helder en dus hebben wij geen informateur nodig.
Waarom sowieso een enquête; de laatste tijd hebben
we regelmatig 9 of soms wel 10 tafels, dat betekent dat
er heel wat spellen gedeeld moeten worden met bijbehorend halen en terugbrengen. Redelijk wat heen en

weer lopen met als gevolg dat meerdere spelers daardoor uit hun concentratie raken, wat soms flink wat rimpels op gezichten oplevert.
We hebben op dit moment 48 leden, op zich genoeg voor
2x6 tafels, maar de maximum aanwezigheid schommelt
tussen 32 en 40 spelers oftewel 8 a10 tafels. Ondanks
het heen en weer geloop is één lijn net te doen. Indien
het ledental rond de 48 blijft lijkt één lijn de te volgen
route, stijgt het aantal dan is het verstandig naar twee
lijnen te gaan.
Uitgaande van de beschikbare ruimte in het VSC en de
aan/afwezigheid volgens de statistiek van dit moment
mag het aantal leden naar 60 stijgen voordat we een
ledenstop moeten instellen. Gedurende het komende
verenigingsjaar zal blijken waar we op af stevenen met
de leden en de lijnen.

De animo is de laatste tijd wat afgenomen en daarom
willen we nog een keer een oproep plaatsen om in de
komende herfst een expositie in te richten van eigen
werk van VOV leden.
Als het lukt om rond september een redelijk aantal
schilderijen bij elkaar te brengen, kunnen we proberen een (laatste?) expositie in te richten.
De werken, die momenteel nog in het VOV centrum
hangen, kunnen in de vakantietijd worden opgehaald.
En nu het woord “vakantie” toch is gevallen, is dat
misschien een prima tijd om ook zelf weer penselen
en verf ter hand te nemen!

Ben Vleeming, bj.vleeming@ziggo.nl
8

HERSEN
KRAKER
De hersenkraker komt weer uit de
Bridge Beter Kalender van Alpha
Bridge BV uit Hazerswoude-Rijndijk,
voor degenen die de door hun bedachte oplossing willen toetsen aan
de kalender of er niet uitkomen,
staat de uitleg op pagina 31.
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LIEF EN LEED

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Voor het opgeven van feestelijkheden of voor verdrietige zaken
kunt u contact opnemen met Ria Happel, tel: 071-5614661

Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

G• J• KRIEK

BV

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

I N S TA L L AT I E

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

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

Lid van

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

De leden die een bezoekje krijgen mogen altijd zelf beslissen of ze genoemd willen worden
in onze Nieuwsbrief.
Els bracht mevrouw J.D.W. Spijk-Krikke een bezoek voor
haar 90ste verjaardag. Ze heeft een heel gezellige woning en
Els mocht die ook bekijken en meteen helpen met het bed op
te dekken. Zo’n beddenhoes is moeilijk voor haar alleen. Al
met al was het een leuke visite.
Ook feliciteerde Els de familie van Beelen-Imthorn met
hun 61-jarig huwelijksjubileum. Met de kinderen en kleinkinderen maakte het echtpaar er een
echt familiefeest van.
Ook bezocht Els de heer W.
Brak; hij had zijn 97ste verjaardag te vieren! In een aparte kamer
staat zijn favoriete speelgoed, n.l.
zijn orgel. Hij kan daar heerlijk
spelen en laat dat zijn favoriete
bezigheid zijn.
Thea verraste de familie Voshol-van Dongen met een mooi
boeket, want ze waren 58 jaar getrouwd. Het echtpaar en Thea zijn
goede bekenden, ze hebben jaren
naast elkaar gewoond. Er was
dus genoeg te bepraten, herinneringen op te halen en te lachen.
Het was, hoe kan het anders, een
reuze gezellige middag.

Zo was het ook bij onze Piet thuis. Hij vierde zijn 85ste verjaardag! Thea en Ria gingen bij hem op bezoek met een mooi
boeket. Zijn vrouw Ineke had voor een heerlijk kopje koffie gezorgd met gebak. Er was genoeg te bepraten over de VOV,

want daar zijn wij al jaren lid van. Ook Dik, de echtgenoot van
Thea, kwam nog even langs. Alles bij elkaar was het reuze
gezellig.
Lien zou het echtpaar Griffioen-de Bode een bezoekje
brengen. Zij waren in maart j.l. 62 jaar getrouwd maar beiden waren er wat de gezondheid betreft niet aan toe. Nu gaat
het gelukkig beter met hen. Ze hebben gezellig gepraat en nu
bleek dat de zonen van Lien en haar
zus Els vroeger voor een vakantiebaantje bij de familie Griffioen hebben gewerkt. Het was heel gezellig met een kopje thee en heerlijke
boterkoek. En heel hartelijk bedankt
voor het prachtige boeket!
Lien bracht ook een bezoekje aan
mevrouw A.P. Mulder-Bolle,
91 jaar werd ze! Zij vermaakte zich
prima. Verschillende ochtenden gaat
zij naar een handwerkclubje van de
VOV en ook in de Merelhof. Soms
gaat ze lunchen bij Topaz en daarna
is er een gezellige bingomiddag, Ze
bedankte Lien hartelijk voor de lekkere paaseitjes.
Ondertussen belde de heer W. van
Leeuwen op om te vertellen dat hij niet 92 jaar geworden is,
maar 90! Dat voelt toch wel even anders.

Ria Happel

Op de oproep voor wat extra hulp voor Lief en Leed is
positief gereageerd en daar zijn we heel blij mee!!

VOV COMPUTERCURSUSSEN
INLOOPOCHTENDEN
In de nieuwsbrief van april heeft u kunnen u lezen dat in de zomermaanden geen inloopochtenden worden gehouden. In het verleden is gebleken dat er in de zomermaanden niet
of nauwelijks gebruik word gemaakt van de inloopochtenden. Daarbij komt dat de medewerkers van de computercursussen in de zomermaanden vrij willen zijn.
Het bestuur denkt dat er in de zomermaanden toch wel behoefte is aan de inloopochtenden. Daarom gaan we bij wijze van proef de inloopochtenden vervroegd laten beginnen, dankzij de bereidwilligheid van enkele
medewerkers.
Op donderdag 3 augustus beginnen we weer met de inloopochtenden. U bent dan welkom van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Zoals u weet zijn de inloopochtenden op de 1e en 3e donderdag van de maand. Dus de tweede inloopochtend is op 17 augustus,
enz.
CURSUSSEN 2017-2018
Eind september start de cursus 2017-2018. Dan kunt geven we weer de basiscursus Windows 10 en de workshop Basiskennis
iPad. Het volledige programma kunt u in het septembernummer van de nieuwsbrief lezen.
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VAN DE REISCOMMISSIE
U kunt zich nog steeds opgeven voor de volgende reizen:
3 AUGUSTUS

DAGREIS NAAR THORN MET RONDVAART OVER DE MAAS

NIEUWE
REIS!

30 OKTOBER T/M 2 NOVEMBER 2017

OOTMARSUM, TWENTE
De Reiscommissie heeft besloten om nog een busreis in het najaar
toe te voegen aan het programma en wel naar Ootmarsum, in het
mooie Twente. Het programma ziet er als volgt uit:
Op maandag 30 oktober vertrekken wij uit Voorschoten; onderweg
stoppen wij voor koffie/thee met gebak. Wij komen omstreeks het
lunchuur aan in Hotel Het Twents Gastenhoes.
In de middag is er gelegenheid om het leuke stadje Ootmarsum te
verkennen. Dankzij de centrale ligging van het hotel bevinden alle galerieen, musea en winkels zich op loopafstand.
De tweede dag maken wij een tocht naar Bad Bentheim met bezoek
een Slot Bentheim. We zijn op tijd terug voor het diner in het hotel.
Op woensdag brengen wij een bezoek aan het prachtige Landgoed
Singraven, met rondleiding door het huis en bezichtiging van park en
arboretum.
Donderdag is er nog tijd om het Openluchtmuseum in Ootmarsum te
bezoeken; in de middag rijden wij naar de locatie waar wij het diner
gebruiken. In de avond zijn wij weer thuis in Voorschoten.
REISSOM
VOV-leden € 320,-; Niet-leden € 345,-;
Toeslag 1-persoonskamer: € 60,N.B.: het aantal 1-persoonskamers is beperkt!
BIJ DE REISSOM IS INBEGREPEN:
• Vervoer per touringcar voor 4 dagen
• Diensten en verzorging van de buschauffeur
• 3 nachten verblijf in Hotel Het Twents Gastenhoes op basis van halfpension
• Drie excursies incl. entreeprijzen
• Koffie/thee en gebak op heenreis
• Afscheidsdiner

BIJ REISSOM IS NIET INBEGREPEN:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Lunches en drankjes
• Reis- en ongevallenverzekering

U KUNT ZICH AANMELDEN BIJ HANS ZWAAN: TEL. 071 576 4557
I.v.m. reservering van het hotel liefst zo spoedig mogelijk aanmelden. Uw aanmelding is pas definitief, als we uw bevestigingsformulier hebben ontvangen;
adres: Hans Zwaan, Leidseweg 348, 2253 JN Voorschoten.
Bij boeking dient u uiterlijk 1 augustus a.s. € 100,- p.p. aan te betalen op
rekening NL24INGB0004280392 t.n.v. VOV Reizen o.v.v.: Ootmarsum.
Voor de restsom krijgt u van ons een verzoek tot betaling.

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 om
08.00 u. uit Voorschoten en hopen na het diner weer rond 21.00 u. in
Voorschoten terug te zijn.
Prijs: VOV-leden € 63,-; niet-leden: € 68,-.
U kunt zich aanmelden bij: Emelie Rijnbeek, Tel. 071 531 88 80.
29 JULI T/M 4 AUGUSTUS:

7-DAAGSE RIVIERCRUISE VAN STRAATSBURG NAAR ANTWERPEN

Door annulering zijn er een aantal 2-persoonshutten vrijgekomen voor
deze reis.
Prijs: VOV-leden: € 785,-; voor niet-leden: € 810,U kunt zich aanmelden bij Hans Zwaan; Tel. 071 576 4557

REISVERSLAG:
EEN RONDREIS VOORSCHOTEN/DORDRECHT VICE VERSA
De dag was al geslaagd eer hij was begonnen. Sinds lange tijd
hunkerde de mensen naar een zonnetje bij een aangename temperatuur. De deelnemers aan de dagreis Dordrecht hebben niets
te klagen gehad. Schitterend weer was het.
Direkt na de afvaart werd de koffie geserveerd vergezeld van een
lekkernij naar keuze en volgde een imponerende vaartocht door
de Biesbosch, over het deel dat in Zuid-Holland ligt. Vroeg in het
seizoen, een ‘door-de-weekse-dag’, op het water was het rustig.
De bootsman heeft de opvarenden ruim voorzien over het wel en
wee van de flora en fauna en geschiedenis van de Biesbosch.
Naast het ‘gewone’ onderhoudswerk door Staatsbosbeheer, worden er in de Biesbosch ook ontwikkelingen uitgevoerd ten behoeve van (toekomstige) recreatie. Waar het verschil tussen de kiel
van de boot en de bodem van de vaarroute te krab werd, werd
een draai van 180 graden gemaakt voor de route terug naar de
aanlegsteiger bij vertrek.
De dagreizigers werden vervolgens met de bus gebracht naar
bushalte Kromhout en voor een wandeling begeleid naar ‘Het Hof
van NLD’. HHvNLD is een museum in een voormalig Augustijnenklooster, gebouwd in de 1275. Na de herbouw in 1512 vanwege
een tweede brand, verliest het klooster in 1572 zijn religieuze
functie, als Dordrecht zich achter Willem van Oranje schaart in
zijn strijd tegen het katholieke Spanje. De vrijheid van NL begint
in Dordrecht na een Statenvergadering om een opstand tegen de
Spaanse koning (Filips II) te organiseren. De video geeft een impressie over het verloop van de vergadering. De heren konden er
wat van…..
Het klooster/museum bevat vele kleine trappen, leidt door vele
vroegere eet- en slaapzalen en kelder van de monniken waardoor

de route veel groter lijkt, terwijl je in een vierkant loopt. De tijd
schrijdt voort en de klok schiet te kort. Bij een tweede bezoek, wat
zeker de moeite waard is, zul je vast weer andere dingen tegenkomen. Terug nu naar de bushalte Kromhout.
U kent het: “Wat zullen we eten?”. Dat wisten we inmiddels wel, na
de inventarisatie in de bus naar Dordrecht. Maar ‘waar’ zullen we
eten? De busroute bracht ons langs vele (mogelijke) ‘Toekanrestaurants’, maar werden allen gepasseerd. De passagiers hadden
het er met de speculaties maar druk mee en helemaal toen Voor-

copyright Jeroen Musch

schoten ver achter de bus lag, wist niemand het meer. Uiteindelijk
werd gestopt bij het etablissement ‘De Zoete Inval’ nabij het vroegere Spaarnewoude, tegenwoordig Haarlemmerliede, voor het diner. De geluiden aanhorende hebben de reizigers er van genoten.
Voor het laatste deel van de dagtrip bracht de chauffeur ons weer
snel naar de opstapplaatsen in Voorschoten.

Bram van Polanen

OPSTAPPLAATS: Burg. v.d. Haarplein VERTREKTIJD: 8.30 uur.
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Woningtextielhuis

EVENEMENTEN

woon - en slaapcomfort

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

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

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

071-5613437
info@duindamadministratie.nl
Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten
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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.
In het september-magazine plaatsen we een aankondiging over de jaarlijkse
VOV feestavond in november en het VOV Kerstdiner in december.
Informatie over komende evenementen kunt u ook bekijken op de website: www.vovvoorschoten.nl

19 0F 20 DE MARATHON DE FILMHIT NU IN HET THEATER

SEPT
2017

Een ontroerende musical vol humor over vriendschap, liefde en de sores van vier
underdogs die samen De Marathon lopen.
Locatie Rijswijkse Schouwburg. Kosten € 47,50 voor VOV-leden, en € 50,- voor
niet leden. Bij genoeg belangstelling (min. 40 pers.) gaan we met de bus. Dan komen er nog €10,vervoerskosten bij. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. De Marathon en uw opgegeven naam. Na
betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Thea Zweers tel. 071-5614084 of email: thealuyten10@Gmail.com

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

WIJNPROEVERIJ MET HAPJES EEN UNIEK AANBOD
10
OKT Genieten van unieke verschillende wijnen en lekkere hapjes. (Min. 20, max. 25 pers.)
grote belangstelling organiseren we een 2e avond een week later. Aanvang 19.30
2017 Bij
uur, einde ca. 22.00 uur. Kosten: € 15,- p.p. Locatie: VOV Seniorencentrum, Prof.

Einsteinlaan 3. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Wijnproeverij en uw opgegeven naam. Na
betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Ton Blom tel. 071-7565711 of email: anton.blom@tiscali.nl
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TV-UITZENDING PODIUM WITTEMAN TE AMSTERDAM
15
OKT Er is inmiddels genoeg belangstelling voor het bijwonen van de TV-uitzending.
2017 Heeft u alsnog belangstelling dan kunt u op de reservelijst geplaatst worden.
Kosten inclusief bus zijn € 16,50 voor VOV- leden, en € 19,- voor niet leden. Opstap-
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Audio • Video • Wasautomaat • Vervanging • Reparatie • Onderhoud • Vervanging keuken inbouwaparatuur

plaats Burg. v.d. Haarplein (Brandweerkazerne) Vertrek: 15.00 uur. Betaling dient uiterlijk twee
weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen
o.v.v. Podium Witteman. Na betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377, E-mail: awbechtholt@casema.nl

WAS GETEKEND, ANNIE M.G. SCHMIDT DE MUSICAL
13
OKT Een terugblik op de hoogte- en dieptepunten uit het leven van Annie M.G. Schmidt.
2017 Musical vol humor met de bekende nummers van Annie M.G. Schmidt en Harry Ban-

nink.
Locatie Rijswijkse Schouwburg. Kosten € 49,50,- voor VOV-leden, en € 52,- voor niet leden.
Bij genoeg belangstelling (40 pers.) gaan we met de bus. Dan komen er nog €10,- extra vervoerskosten bij. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Annie M.G. Schmidt en uw opgegeven naam.
Na betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510 of email: til.heysteeg@ziggo.nl

OKT/ MUSICAL ON YOUR FEET BELANGSTELLINGSREGISTRATIE
NOV Een musical over het inspirerende leven van Gloria Estefan en haar man Emilio met
alle grote hits van deze twee grote muzikale talenten. Locatie: Beatrixthe2017 uiteraard
ater te Utrecht. Heeft u belangstelling dan kunt u dit vrijblijvend doorgeven bij:

Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377 of E-mail: awbechtholt@casema.nl
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HEEL HOLLAND OP Z’N KOP
1
NOV HOLLANDSE HITS THEATERSPEKTAKEL
2017 Zing mee met nummers van Wim Sonneveld, André Hazes, Marco Borsato, Blof, Doe

Maar, Frans Bauer en vele anderen.
Locatie Rijswijkse Schouwburg. Kosten € 29,- voor VOV-leden en € 31,50 voor niet leden.
Bij genoeg belangstelling (40 pers.) gaan we met de bus. Dan komen er nog €10,- extra vervoerskosten bij. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Heel Holland op z’n kop en uw opgegeven
naam. Na betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Thea Zweers tel. 071-5614084 of email: thealuyten10@Gmail.com

SJAAK BRAL (CABARET) VAARWEL 2017
27
DEC De Nederlander wordt geteisterd. De wereld in rep - maar wie neemt het roer?
2017 Locatie Rijswijkse Schouwburg. Kosten € 29,50 voor VOV-leden en € 32,- voor niet

leden. Bij genoeg belangstelling (40 pers.) gaan we met de bus. Dan komen er nog
€10,- extra vervoerskosten bij. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan
op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Sjaak Bral en uw opgegeven
naam. Na betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Gé van Niekerk tel. 06 22448212 of email: gevanniekerk@hotmail.com

DRS DOWN! IVO NIEHE’S DEBUUT ALS TONEELSCHRIJVER
29
DEC Kan Lucas met het syndroom van Down een universitaire studie volgen? Eigentijds
2017 spektakel met muziek, video-inserts, massa-scenes en een cast van bekende ac-

teurs.
Locatie Rijswijkse Schouwburg. Kosten € 27,50 voor VOV-leden en € 30,- voor niet leden. Bij genoeg
belangstelling (40 pers.) gaan we met de bus. Dan komen er nog €10,- extra vervoerskosten bij. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening: NL35INGB0006564156
t.n.v. VOV evenementen o.v.v. drs. Down en uw opgegeven naam. Na betaling is uw deelname
definitief. Aanmelden bij Gé van Niekerk tel. 06 22448212
of email: gevanniekerk@hotmail.com

ROB DE NIJS 75 JAAR - JUBILEUMCONCERT
11
JAN Rob de Nijs wordt dit jaar 75 en trekt met zijn 35e theatertour door Nederland en Bel2018 gië. Geniet van zijn muzikale veelzijdigheid en zijn klassiekers.

Locatie Rijswijkse Schouwburg. Kosten € 27,50 voor VOV-leden, en € 30,- voor
niet leden. Bij genoeg belangstelling (40 pers.) gaan we met de bus. Dan komen er nog € 10,- extra
vervoerskosten bij. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Rob de Nijs en uw opgegeven naam. Na
betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Thea Zweers tel. 071-5614084 of email: thealuyten10@Gmail.com

13

JAN
2018

ZWANENMEER: BALLET VAN DE STAATSOPERA VAN TATARSTAN

Een voorstelling vol romantiek, op de ontroerende muziek van Tsjaikovski. De vernieuwde uitvoering van deze klassieker heeft kostooms en decors om bij weg te dromen.
Locatie Rijswijkse Schouwburg. Kosten € 39,- voor VOV-leden, en € 41,50 voor niet leden.
Bij genoeg belangstelling (40 pers.) gaan we met de bus. Dan komen er nog € 10,- extra vervoerskosten bij. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Zwanenmeer en uw opgegeven naam. Na
betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377, E-mail: awbechtholt@casema.nl
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16/17 MY FAIR LADY MUSICAL
JAN Beleef de beste musical ooit gemaakt!Een excentrieke professor neemt de wedden2018 schap aan om een eenvoudig bloemenmeisje om te toveren tot een lady in de En-

gelse society. Locatie Rijswijkse Schouwburg. Kosten € 46,50 voor VOV-leden, en
€ 49,- voor niet leden. Bij genoeg belangstelling (40 personen) gaan we met de bus. Dan komen
er nog € 10,- extra vervoerskosten bij. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn
voldaan op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. My fair Lady en uw
opgegeven naam. Na betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510 of email: til.heysteeg@ziggo.nl

DIE ZAUBERFLÖTE STAATSOPERA VAN TATARSTA
8
MRT De populairste opera van Muzart. In deze betoverende uitvoering neemt de Staatsvan tartarstan u mee naar een Harry Potter-achtige sfeer. Locatie Rijswijkse
2018 opera
Schouwburg. Kosten € 41,- voor VOV-leden, en € 43,50 voor niet leden. Bij genoeg

belangstelling (40 pers.) gaan we met de bus. Dan komen er nog €10,- extra vervoerskosten bij.
Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening: NL35INGB0006564156
t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Zauberflöte en uw opgegeven naam. Na betaling is uw deelname
definitief.
Aanmelden bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377, E-mail: awbechtholt@casema.nl

VUILE HUICHELAAR: DE VIJFDE VAN ....
14
APR “We moeten praten.” Als een vrouw dit zegt, maakt de man dat hij wegkomt. Mannen
2018 ..... een onuitputtelijke bron van inspiratie. De Vijfde van ..... Vuile Huichelaar betekent

groot feest. Het klassieke en hilarische (meezing) liedjes én een stoet aan typetjes.
Locatie Rijswijkse Schouwburg.
Kosten € 46,50 voor VOV-leden, en € 49,- voor niet leden. Bij genoeg belangstelling (40 pers.)
gaan we met de bus. Dan komen er nog €10,- extra vervoerskosten bij. Betaling dient uiterlijk twee
weken na aanmelding te zijn voldaan op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen
o.v.v. Vuile Huichelaar en uw opgegeven naam. Na betaling is uw deelname definitief.
Aanmelden bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510 of email: til.heysteeg@ziggo.nl

BELANGRIJK!
VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE:
Heeft u belangstelling voor een of meer evenementen meldt u zich dan vooral tijdig
aan. De evenementencommissie krijgt van het theater een optie voor een bepaald
aantal kaarten. Die optie heeft een beperkte looptijd. Op de datum dat de optie afloopt
moet de evenementencommissie beslissen of de kaarten worden gekocht. Als er op
de datum dat de optie eindigt onvoldoende aanmeldingen zijn voor een evenement
dan zijn wij genoodzaakt het evenement af te gelasten.

Tevens willen we u er op wijzen dat er financiële consequenties verbonden zijn aan het
boeken van een evenement.
Geeft u zich op voor een evenement dan dient u de kosten van deelname binnen twee weken te voldoen.
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen deelnemen dan dient u zelf te zorgen voor vervanging. Wij zijn bereid u te helpen bij het zoeken naar vervanging. Mocht dat niet lukken dan zijn de financiële consequenties
voor u. De vereniging kan niet opdraaien voor de financiële verplichtingen bij een afzegging.
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HELEN

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

ZOMERSE DAGEN

De Lente was goed en wel begonnen en we koesterden ons in een lekker warm zonnetje toen
daar ineens Mei ons ging trakteren op ZOMERSE DAGEN. Dat was wel even iets te veel van
het goede, de temperatuur schoot omhoog, er was geen sprake meer van een koesterend zonnetje, nee onbarmhartig werden ons de zeer warme zonnestralen toegezonden.
Blij kon ik daar niet van worden, dat was te veel van het goede, rustig aan doen, veel drinken
was het advies, nu zat er ook niets anders op.Maar een hele dag niets doen, wachten op de hopelijk koele nacht is
niets voor mij. Het kostte mijn partner dan ook niet veel moeite om me over te halen even de benen te strekken en
een wandelingetje naar het meer te maken.Het bos bood wel enige verkoeling maar de vogels lieten het ook afweten, ze zongen noch floten. Zo liepen we rustig verder tot we het meer bereikten en we overmand werden door de
schoonheid die voor ons lag. Was er een paar weken geleden nog veel groen blad nu was het een zee van bloemen.
Waterlelies die in groten getale hun schoonheid aan ons prijsgaven. Meteen schoot mij het gedicht van Frederik van
Eeden door mijn hoofd, ik kan het niet laten om iedereen daar van mee te laten genieten.

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

Helen Meijer

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

De Waterlelie
Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon
uitplooit in ‘t licht.
Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenscht niet meer ...
Frederik van Eeden

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

catering aan huis
ook bij bedrijven
voor de feestdagen

Bachlaan 21, Voorschoten
T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,
florencezorg

GEPENSIONEERD
Ingezonden door Elly Calis

www.foodisfriend.nl | mail@foodisfriend.nl

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

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Ik heb veertig jaren lang hard gewerkt als een paard;
ik verdiende een pensioentje en ik heb nog wat gespaard.
‘k Woon nu in een eigen huisje met een tuin als een plantsoen
en nu ga ik heerlijk rusten
daar ik niets meer heb te doen.

Als mijn kleinzoons zich vervelen, doen ze niets dan kattenkwaad.
Ga naar opa, zegt hun mammie, die weet met zijn tijd geen raad.
Ma en mammie gaan de stad in en verteren mijn pensioen
en dan speel ik indiaantje
daar ik niets meer heb te doen.

Ik werk door, zei toen mijn vrouwtje: ik word nooit gepensioneerd.
‘t Is niet meer dan billijk, dat je wat assisteert.
En nu kan ik koffie zetten en ik was, ik strijk, ik boen
ik dek de tafel, was de kopjes
daar ik niets meer heb te doen.

‘k Heb een kippenhok getimmerd en fok kippen met geduld,
maar de eieren zijn niet lekker en mijn vrouw zegt: “Da’s jouw schuld”
‘s Avonds lees ik nu een boekje “De verzorging van ‘t hoen”
tot ik doodvermoeid in slaap val
daar ik niets meer heb te doen.

En ons allerliefste tuintje, dat moet worden uitgebuit.
Doe het zelf, zei toen mijn vrouwtje, dat spaart ons een tuinman uit.
En nu sta ik maar te spitten, ik zaai wortelen en meloen
ik heb blaren in mijn handen,
daar ik niets meer heb te doen.

Ik ben daghit, ik ben timmerman, wasvrouw, werkster, keukenmeid,
kippenboer en gouvernante, alles voor de aardigheid.
‘k Loop te zweten en te zwoegen, met een hoofd als een meloen.
‘k Raak zowaar nog overspannen,
daar ik niets meer heb te doen.
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
MANNEN… VERZAMELEN !!!
Wat Leuk. Ik ontving de volgende inzending:
SIGARENBANDJES:
Eind dertiger jaren van de vorige eeuw verzamelde de jeugd sigarenbandjes. In
die tijd rookte veel mannen sigaar. Om elke sigaar zat een geïllustreerd bandje
en daar ging het om. Ik herinner me de grote gebeurtenissen waar veel mensen
naar toe gingen. En wij lieten ons daar ook zien en gingen voldaan met een rijke
oogst naar huis. Want er was niets vreemds aan als je iemand met een sigaar
zag om te vragen of je het bandje mocht hebben. En vrijwel altijd lukte het.
Dubbele bandjes werden onderling geruild.
Honderden sigarenbandjes van zeer verschillende soorten, plakte ik in een
schrift onder elkaar. Helaas is het in de loop der tijd zoekgeraakt. Het verzamelen was zo populair dat er zelfs een liedje over werd gemaakt.
Daan Heymans
Ja, dat was nog eens wat: het sparen van sigarenbandjes.
Het was ook nog eens heel speciaal niet alleen omdat er zoveel mooie bandjes
waren. Maar ook omdat het roken van een sigaar nu eenmaal heel speciaal
was. Als vader een sigaar opstak dan was het feest, een speciale dag. En dan
snoof je met hem die hele speciale en lekkere lucht in.

VOORSCHOTEN

Dat was wel even anders toen van de zomer op een terras er iemand een sigaar opstak. Niks lekker snuiven maar eerder ietwat briesende mensen. Hoe
haalde de onverlaat het in zijn hoofd?

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

En we moeten er vandaag de dag toch ook niet aan denken dat kinderen iets
verzamelen wat met roken te maken heeft! Roken: het gebruik waar je indertijd
alle mogelijke moeite voor deed
om er aan verslaafd te raken om
Heeft u een sigarenbandje?
er later alle mogelijke moeite
voor te doen om het bij je kindeBandjes zijn er bij de vleet
Soms wel van een vinger breed
ren weg te houden.
Maar gelukkig hebben we de
tekst nog. Ik vond hem via SeniorPlaza.nl. En het hele lied uit
1934, kunt u of misschien een
van uw kleinkinderen op You
Tube muziek vinden. Wedden
dat u het gelijk weer meezingt ?

Inzendingen over vroeger
zijn altijd welkom!
Bel me: 071- 561 78 16
of mail me:
rubriekVOV@gmail.com
MOnique

Wasbeurt van € 8,95
voor de prijs van

Wasbeurt van € 8,95
voor de prijs van

Geldig in JULI & AUGUSTUS 2017

Geldig in JULI & AUGUSTUS 2017

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

BIJ TEXACO
IN VOORSCHOTEN

€ 7,95

€ 7,95

Rood met goud en allerhande kleuren
Zie ik er één om een sigaar
Denk ik joh had ik die maar
Op de straat mag ik er niet om zeuren
Moeder zegt vaak opgepast
Doe de mens geen overlast
Maar wij hebben er zo op gevlast
Want die mooie bandjes hebben we zo graag
Daarom zingen wij maar onze vraag.
[Refrein:]
Heeft U een sigarenbandje
Heeft U er één voor mij bewaard?
Heeft U een sigarenbandje
‘k Heb er al heel wat opgespaard
Heeft U een sigarenbandje
Ik ben zo blij als U ‘t mij geeft
Al ben ik een bijdehandje
Vraag ik het U heel beleefd.
Vader rookt altijd een pijp
Iets wat ik maar niet begrijp
Waarom rookt hij niet voor mij sigaren
Koop sigaren, rook is rook
Andere heren doen het ook
Want dan kunt U bandjes voor me sparen
Moeder zegt als jij weer gaat
Bandjes bedelen op de straat
Zal je zien wat jou te wachten staat
Moeder ik beloof U, dat doe ik niet weer
‘k Vraag op straat niet aan een meneer.
[Refrein:]
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WIE HERKENT
DEZE FOTO?
Staande op het huidige Delta Plein kijkend in de Schoolstraat, ziet men aan linkerzijde waar nu de nieuwbouw
is de voormalige woning van
tandarts Gastelaars, deze
woning heeft later plaats gemaakt voor nieuwbouw van
de RABOBANK, aan rechterzijde met dubbele deur
een klein winkeltje van de
houtzagerij Daan Groenewegen is nu het Textielhuis, in het
pand ernaast is nu De Visarend gevestigd.
Piet van den Bos

REACTIES OP DE MEI/JUNI-FOTO:

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

ANTWOORDEN OP DE VRAAG VAN EEF BROEKHUIZEN IN DE FOTORUBRIEK VAN MEI/JUNI:
“Bovenop de watertoren stond een grote rode H met in
het midden een I. Nooit geweten waar dit voor stond.
Misschien dat iemand dit alsnog voor me kan ophelderen?”
Ik denk te weten hoe de storie van de H en I is. Geboren
op de Donklaan waar ik 18 jaar heb gewoond, weet ik
ook van de H en I. Tegenover de watertoren is na de
afbraak van de boerderij van Koos Kont (?) op stukken
grond, thans Dobbeweg, hallen gebouwd waar thans
Auto Schildhuizen en Auto Hamers enz;
zijn gevestigd.
In het begin waren de hallen bezet door
Fa. H. Englebert uit den Haag. Dit bedrijf
handelde en repareerde auto’s en Landbouwwerktuigen van het merk INTERNATIONAL HALVESTER.
U raad het nu wel verder, de reclame op
een hoog punt als de watertoren bestond
uit een H en een I, en de I stond in het
midden van de H. Uit mijn herinnering
was de H rood en de I wit en in het donker
verlicht.
Nico de Jong
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Mijn antwoord op de vraag van Eef Broekhuizen: de HI
op de oude watertoren staat voor HORSPOWER INTERNATIONAL, dit is een tractor merk, dat werd geïmporteerd door Engelbert aan de Dobbeweg te Voorschoten.
Piet van den Bos
De letters op de watertoren H I hadden betrekking op
o.a. verkoop van de landbouwwerktuigen, tractoren etc.
door de firma Engelbert en betekenden:
INTERNATIONAL HARVEST.
G.J. vd.Wilk

Deze foto is een gezicht de schoolstraat in vanaf de Veursewegkant richting de hervormde kerk.
Het huis links is van tandarts Gastelaars en rechts is de
plaats waar nu de Visarend zit. Daarvoor bevond zich de
werkplaats van Daan Groenewegen.
Op de hele hoek staat na het afbreken van de Rabobank nu
alle nieuwbouw van het Deltaplein.
G.J.vd.Wilk
Alleen de kerk op de achtergrond en de nog zichtbare ingang van de Tramstraat doet herinneren aan de tijd van weleer. Men zal in de Schoolstraat tevergeefs zoeken naar een
bebouwing van een eeuw geleden.
De foto dateert uit de begin jaren van de vorige eeuw.
De situatie nu in de Schoolstraat laat zien wat een metamorfose het in de loop van de jaren heeft ondergaan.
De nog zichtbare wissel van het enkelspoor had betrekking
op een stoomtram verbinding Leiden Den Haag. Het was
een soort locomotief met daar achteraan gekoppeld twee
nostalgische passagiers rijtuigen.
De locomotief werd in de volksmond ook wel de koffiemolen
genoemd, vanwege zijn vierkante vormgeving.
Het beginpunt was Leiden, standplaats voor de voormalige
zeevaartschool aan het Noordseind plein. De enige route
liep Haagweg richting Vink, vervolgens langs de Oost zijde
van de Leidseweg naar het centrum van Voorschoten. Men
moest gebruik maken van de wissel voor de uit Den Haag
komende stoomtram.
Een groot aantal jaren heeft dit vervoer als zodanig gefunctioneerd. Half in de twintiger jaren werd het vervoermiddel
vervangen door de Blauwe Tram, of anders gezegd “De
Boedapester”. Een nieuw twee sporen tracé werd gerealiseerd waardoor Leiden van een andere kant kon worden
benaderd. In 1962 viel ook dit vervoer van zijn voetstuk. Een
busmaatschappij nam het roer over. De tramstellen werden
naar een open plaats gedirigeerd waar ze na vele jaren trouwe dienst te hebben gedaan door bevoegde personen de
brand erin werd gestoken. Wat over bleef was oud ijzer.
Het huis links op de foto heeft diverse eigenaren gekend.
Een van de laatste die daar zijn domicilie had was tandarts
Gastelaar. Ver in de zeventiger jaren werd het huis gesloopt.

Ook de bomen voor het huis
moesten het ontgelden.
Er werd een RABO bank
gebouwd, die inmiddels ook
alweer afgebroken is.
Nu is op deze plaats een
modern
appartementen
complex gebouwd, met op
de begane grond een grote
supermarkt die binnenkort
zijn deuren zal openen.

Op een steenworp afstand van de nieuwbouw is op de voormalige parkeerplaats een modern restaurant in aanbouw
hetgeen betekent dat de horecagelegenheid zal toenemen.
Daan Heijmans
De foto laat de kop zien van de Schoolstraat. Links is het
huis van voor mij de schooltandarts (au au au help help
help), Het moest plaats maken voor een bank en nu worden
er winkels, appartementen en een café gebouwd.
Even verder links was fietsenwinkel Jongeneel met daarnaast sigaren- en sigarettenzaak van Os. Ik kan me nog
herinneren dat ik daar, bij een hele lieve vrouw met prachtig
zwart haar, zo’n grijze weekkaart (ma t/m zat) voor de tram
kocht. En elke conducteur in de tram had een eigen kniptang
met speciaal figuurtje.
Even daarnaast stonden hele hoge bomen met daarachter het schoolplein en de lokalen van de Openbare Lagere
School. In het gebouw wat er later aan bijgebouwd is, huisvestte de Ambachtstekenschool, een in Voorschoten door ’t
Nut in het Algemeen opgerichte school waar, in de bijna 85
jaar van haar bestaan, zo’n 2.500 Voorschotenaren leerden
voor timmerman, smid, zadelmaker, metselaar,… De school
stond heel goed aangeschreven.
Vanaf 1964 was hier, bijna 10 jaar lang, de Openbare Bibliotheek Voorschoten gehuisvest.
En even verder stond de Christelijke Lagere School (de Gevers Deynootschool). Het schoolplein was aan de achterkant. Waar later de bewoners aan de Julianaweg helemaal
gek werden van al het gebonk tegen hun muur in de tijd dat
het kaatsenballen helemaal in was. Naast de school was de
woning voor het hoofd van de school.
En daarnaast stond de kleuterschool met twee lokalen en
met bovenwoning voor het hoofd van die kleuterschooll. Na
de oorlog was eerst Juffrouw Eskes en daarna mevrouw De
Waal Malefijt hoofd van de kleuterschool.
Ongelooflijk eigenlijk dat in de jaren vijftig er qua inhoud, nog
helemaal niets geregeld was voor een kleuterschool.
De kleuterjuffrouw, met 50 (!) kinderen in de klas, moest dus
zelf alles regelen, organiseren en uitvinden.
Met maar liefst 4 scholen op zo’n 100 à 150 meter moge
duidelijk zijn hoe de Schoolstraat aan zijn naam kwam.
De scholen verdwenen, de naam bleef.
Eef Broekhuizen
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WAT WEET U EIGENLIJK VAN...

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

HUMOR?

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

Ik kwam zojuist op mijn hardloopronde een dame tegen die op mijn vriendelijke “goedemorgen” niet reageerde. Ik dacht automatisch: Zo, die is klaar
met strijken…. Ik moest om mezelf lachen bij die gedachte omdat ze zo’n
“uitgestreken” gezicht had. Steeds als ik daar aan terug denk komt er een
glimlach op mijn gezicht en voel ik mij vrolijk. Allemaal aan die “stuurse”
dame te danken…. Mijn gedachte over haar was overigens wel een verwijtbaar vooroordeel: Ik kende die dame niet en kon dus zeker niet bevroeden
waar ze met haar gedachten was en wat haar bezig hield. Wellicht was
ze zich nauwelijks bewust van mijn aanwezigheid doordat ze zich zorgen
maakte …. over een kind b.v. of haar gezondheid of haar financiële toestand. Ik was dus wat snel met mijn oordeel, terwijl ik mijn glimlach - en het
daarbij horende goede gevoel - aan haar te danken had.
Ik ken diverse mensen die bijna altijd een gezicht hebben alsof ze voortdurend een binnenpretje hebben. Zo op de manier dat ze op het punt staan
een mop of leuk voorval te gaan vertellen. Bedenk maar eens even dat je
zelf iets meemaakt, leest of hoort waar je plezier aan beleeft en denkt: “dat
moet ik verder vertellen”; kijk dan eens in de spiegel en wat zie je: Je glimlachende zelf. Je ogen staan wellicht wat ondeugend en je hebt een blije
uitstraling. Je wordt daarvan nog blijer dan je al was. Het binnenpretje was
een startmotor voor een blij gevoel!
Het hebben van gevoel voor humor is wel voorwaarde, want als je dat niet
hebt ben je sociaal gezien aardig gehandicapt. Ik ken wel mensen die als
ik iets vertel waar ikzelf vrolijk van word of hard om gelachen heb, reageren
met “Wat is daar nou leuk aan….”
Maar ja, wat is humor? Het is het vermogen het leuke van een situatie,
woordspeling of gedachtesprong (associatie) te registreren en daarbij een
(glim-)lachprikkel krijgen. Je vrolijk voelen is goed voor je geestelijke en
lichamelijke gezondheid en dus ook voor je uitstraling. Het is veel beter om
te glimlachen dan om een zuurpruim te zijn. Natuurlijk zijn er best vaak omstandigheden waarbij het niet zo gemakkelijk is om de vrolijke kanten van
het leven te zien. Maar probeer ook dan maar te bedenken dat je omgeving
positiever op je reageert als je niet in je eigen somberheid blijft hangen.
Ik heb vrienden die een “koesterboek” hebben. Behalve een fotoalbum
waarin herinneringen worden vastgelegd, leggen zij allerlei leuke, imposante of dankbaar makende gebeurtenissen in dit “boek” vast en als het
leven dan eens tegen zit, bladeren of lezen zij wat in dit boek en dat helpt
dan een omslag in hun stemming te maken. Een prima idee, waar je op
iedere leeftijd nog mee kan beginnen!
Ik heb in de afgelopen jaren de boeken van Hendrik Groen gelezen. ”Een
poging om nog iets van het leven te maken” en “Zolang er leven is”. Dat
heeft heel wat glimlachjes en hier en daar een lachsalvo te weeg gebracht.
Het gaat over de belevenissen van een actieve, alleenstaande 80-er in een
bejaardentehuis. Met een aantal lotgenoten richt hij de club “OMANIDO”
op. De naam is een acroniem voor “Oud maar niet dood”. Hilarisch hier en
daar en ook herkenbaar. Prima boeken om je te preparen voor hoe je wel
en niet met eenzaamheid en ouderdomsongemakken kan omgaan.
Humor in plaats van zelfbeklag en initiatief om met anderen iets te doen is
daarbij de sleutel.
Laat je lach horen en je glimlach zien!
Dico van Barneveld
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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. 34

KIJKT U WELEENS
OP ONZE WEBSITE?

www.vovvoorschoten.nl
• Hart-, long-, vaat patiënten
• Diabetes patiënten
• Kinderen met overgewicht
• Ademhalen en ontspannen
• Seniorenfitness
• Claudicatio (etalagebenen)

Kleine groepjes, max. 5 deelnemers,
persoonlijke begeleiding door fysiotherapeut
Bel nu voor een intake gesprek en gratis proefles:
071-54 28 999

Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

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

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

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

BRIEF UIT HET
FAMILIEARCHIEF!
DEEL 1

Speciale oefenprogramma’s voor:

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
THE MOMENT THAT CHANGED YOUR SKIN

INGEZONDEN

Door: Theo Groenewege

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Vrouwlief,
Hoe is het daar in Dalfsen? Je moeder vindt het zeker
wel leuk dat je haar vergezelt tijdens haar weekje vakantie. Maak je over het thuisfront maar geen zorgen.
Ik red me wel. Je hebt me trouwens goed achtergelaten met een gevulde koelkast en idem diepvrieskast. Zoals je weet benut ik zo’n periode, waarin ik op
mezelf ben aangewezen, meestal door mijn 2 linkerhanden te laten wapperen. Deze keer kwam ik op het
m.i. lumineuze idee om de kruimeldief die we onlangs
gekocht hebben een goede plaats te geven, dicht bij
een stopcontact. Dat laatste moest ik echter wel eerst
plaatsen, wat minder eenvoudig bleek te gaan dan ik
dacht. Na een keer of vier de trap naar zolder te zijn
opgelopen dacht ik voldoende gereedschap te hebben verzameld om de klus te klaren.

Eerst nam ik een duik in de meterkast en zag een soort schakelkastje. Dat maakte ik open, waarna ik alle electriciteitsverbindingen los ben gaan maken (ik had natuurlijk wel eerst de stroom uitgeschakeld). Daarna ben ik de verbindingen weer vast gaan maken, maar ja je weet hoe ik ben met kleuren en het was in die kast ook niet erg licht. Het
was mijn bedoeling om twee losse draden over te houden en dat lukte zowaar. Die waren bestemd voor de kruimeldief. Toen ik dacht dat alles goed zat, heb ik de stroom weer ingeschakeld. Even vreesde ik dat er een enorme knal
zou volgen, maar dat viel mee. Er gebeurde eigenlijk niets. Alleen bleef het licht in de gang nu uit, maar dat had ik
gauw in de gaten. Ik meende het op te lossen door op de knop in de gang te drukken, maar het gevolg was dat het
licht in de kamer aan ging. En omgekeerd bleek het licht in de gang aan te gaan na het drukken op de knop in de
kamer! Het is even wennen, maar verder is er niets aan de hand.
Alleen had ik ‘s avonds nog een ontdekking. Ik wilde de TV aan
doen, maar ik kreeg geen beeld. Toevallig drukte ik daarna op
de knop van het buitenlicht en vervolgens ging de TV spelen.
Het vervelende is echter dat we nog maar één net hebben (Nederland I), maar dat went ook wel. Om op die kruimeldief terug
te komen: Hij hangt, maar daar is ook alles mee gezegd. Hij laat
maar moeilijk los van de houder, dus als je hem van de wand wilt
nemen, neem je de houder ook mee. Het zit hem vermoedelijk
in de schroeven die ik gebruikt heb, die zijn misschien niet goed,
maar we vinden wel een oplossing als je weer thuis bent.
Ik moet zeggen dat de duik in de meterkast trouwens een warm
klusje was. Het zweet liep in mijn ogen. Ik kon wel naar de waterkraan in de keuken blijven lopen. Ook daar heb ik echter een
oplossing voor gevonden. Ik heb de tuinslang aan de kraan
vastgemaakt en het andere einde in mijn mond genomen. Toen
de kraan open gedraaid en klaar was Kees.
Omdat ik wel aan zag komen, dat ik die slang niet de hele tijd
in mijn mond kon houden, heb ik een teil naast me gezet en
daar af en toe de slang in gelegd. Toen ik klaar was, was de teil
bijna vol; die heb ik toen maar boven mijn hoofd omgekeerd. De
grond werd toen ook wel nat, maar dat was niet het ergste.
Ik heb je trouwens nog niet verteld, dat ik vond dat er weinig druk
stond op het water (achteraf had ik de kraan misschien niet wijd genoeg open!). Maar goed, ik dacht dus dat ik er
iets aan moest doen. Ik heb toen die groene knop bij de buitendeur van de keuken, ja jij zegt misschien dat die knop
rood is, een kwart draai gegeven. Het is trouwens die knop, waar je nooit aan mocht komen, maar dat zal wel voor
kinderen bedoeld zijn. In ieder geval hielp het wel, maar er was wel veel lawaai in de verwarmingsbuizen. Zover ik
heb kunnen zien echter geen lekkages. Na al deze inspanningen een nachtje rust, dit deel van mijn avonturen gaat
op de post, morgen verder.

Liefs, je Theo x
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INGEZONDEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

MANTELZORG
EN MANTELZORGER
Wat stel ik me voor met “ Mantelzorg”? Een
warm dekentje, zacht en donzig en eronder
schuilen twee of meer mensen. Dat zijn de
“Mantelzorgers “ en hun pupillen. Jong, oud,
man, vrouw... Er is geen onderscheid: er is
alleen warmte en liefde.
Mantelzorg is een typisch Nederlands
woord, niet te vertalen. Ik heb de betekenis in verschillende talen opgezocht,
met anderstaligen erover gesproken en we kwamen er niet uit: is het particuliere zorg, immateriële zorg, vrijwillige zorg? Maar helaas er zijn geen synoniemen voor mantelzorg en mantelzorgers. Toch als ik het als een beroep zou
classificeren zou het een van de oudste beroepen kunnen zijn. We hebben
immers altijd voor elkaar gezorgd. Voor de familie, vrienden, buren, zelfs voor
de vijand! Gratis of betaald. Maar met de vergrijzing is het een probleem geworden. Thuis blijven is nu een “ must” voor ouderen.
Bejaardenhuizen bestaan allang niet meer en het verzorgingshuis is ook aan
het verdwijnen. Woonhuizen, gebouwd in de jaren zestig, goed en doelmatig
voor een gezin, zijn niet toereikend voor ouderen. Dat brengt extra complicaties met zich mee: wankele oudjes die van de trap vallen, wat een ellende!

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

De staat heeft er dus een mooi, warm woord op gevonden: “de Mantelzorg“
Die zal alles oplossen. U kent het televisiespotje (waar ik zo’n hekel aan heb)
van de larmoyante dochter die zo ver van mama woont dat ze niet naar behoren haar mantelzorg taak kan vervullen? Simpel: een mantelzorger huren voor
mama. Zo kan het ook: familie, vrienden, buren en als het niet anders kan, dan
een mantelzorger op maat. Mama blij, dochter blij, zorgkantoor blij. Ik wou dat
het zo eenvoudig was.
De gemeentelijke instanties doen ook hun best, met consulenten, enquêtes
en programma’s. Er wordt zelfs over een hoogleraar in “de Mantelzorg“ gesproken. Zelf ben ik faliekant tegen, maar ik ben dank zij een jonge vriendin
die haar afstudeer scriptie over “de Mantelzorg en de
Mantelzorger” heeft geschreven, tot inkeer gekomen.
Mantelzorg is iets nieuw in Nederland. Vroeger, na de
oorlog, zorgde “vadertje of moedertje staat“ voor de ouderen.
Bij de Middellandse zee en in Aziatische culturen is zorg
voor de ouderen heel gewoon. Je oude moeder komt bij
je thuis, desnoods met haar bed in de salon.
“De Mantelzorger” van nu, in Nederland, heeft vele
taken. Neem bijvoorbeeld de vrouw of man, die naast
baan en gezin voor twee stel oudjes moet zorgen, de
hare en de zijne. De bejaarde echtgenote die 24 uur per
dag voor haar licht dementerend man zorgt en vice versa, de alleenstaande moeder/
vader met een gehandicapt
kind. Jongleurs hebben het echt makkelijker, en het
is om wanhopig van te worden. Van het warme lieve
dekentje blijft weinig over.

Als ik binnen kom, dan kijkt hij
Met een verbaasde blik
Ben je er nu weer..?
Dat vraagt hij elke keer
Maar hij is blij, herkent me wel
En kijkt me lachend aan.
Het besef van dag of tijd
Is hij al een tijdje kwijt
Ik zit daar even bij hem.
Praat wat en vraag wat.
Hoe hij zijn nieuwe woonplek vindt.
Het is hier prachtig kind.
Maar als je dadelijk weer gaat,
neem mij dan mee
Ik moet naar huis.
Al ben ik hier tevree.
Als ik dan zeg dat dát niet kan
En hij hier moet blijven
Zie ik verdriet
En hem in zijn ogen wrijven
Ik vraag hem dan of hij nog weet
Hoe ik heet.
Hij kijkt me heel indringend aan.
Probeert na te denken
En zegt dan
Dat hij mij wel kent
Maar weet geen naam, hij is dement
En elke keer herhaalt zich dat
Zo eens in de drie weken
Als ik dan de deur uit ben
Is hij alles weer vergeten

Tineke de Jonge

Zal een hoogleraar (uit het veld, vanzelfsprekend) oplossingen kunnen aanreiken? Praten onderling? Helpt
dat? Volgens mijn bron, voor sommige wel voor andere niet. Er zijn volop initiatieven, maar komt werkelijk
ooit de dag dat “ de Mantelzorg” de lieve warme deken
van mijn verbeelding wordt? En “ de Mantelzorger”?
Zijn taak, hoe dan ook moet anders worden, het is niet
vol te houden en “vadertje of moedertje staat“ zal een
andere oplossing voor de vergrijzing moeten vinden.

Gisella van Duijnen
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RECEPT/PUZZEL

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
UITLEG BRIDGE HERSENKRAKER

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

CROSTINI MET PERZIK EN SALAMI
Heerlijke zomerse combi van zoete perzik en hartige salami op een krokant broodje

Ingredienten

1 perzik
Klein stokbrood (6 sneetjes)
12 plakjes salami worst
olijfolie
1 bol mozzarella

Bereiding
Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Rooster de sneetjes brood aan beide kanten krokant in een grillpan, oven of contactgrill mooi krokant. Besprenkel daarna met wat olie. Snijd de perzik in plakjes en bestrijk ook dun met olie en rooster
tot er mooie grillstrepen te zien zijn.
Snijd de mozzarella in plakjes halveer deze. Beleg
de crostini met partjes gegrilde perzik, mozzarella
en salami.

PUZZEL

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

LOSSE BANDENWISSEL € 94,50
INCL. BALANCEREN, BTW EN
GRATIS OPSLAG
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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:
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• implantaten onder een volledige prothese (klikgebit)
• vervanging van een verloren gegane tand of kies
door een implantaat
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Maan ber en dond
4 septem 7 september
op

• goede samenwerking met tandprotheticus
Buschman

BRIDGEN

• alle (reguliere) tandheelkundige behandelingen
• behandeling van tandvleesproblemen
• second opinion, een eerlijk vrijblijvend advies
Voor meer informatie: www.deltadents.nl
of bel voor een afspraak 071 516 16 00

Wenst u goed en vrijblijvend advies?
Wilt u een professionele behandeling?
‘U staat centraal en wij behandelen u, zoals
wijzelf graag behandeld willen worden’
Schoolstraat 125 - 2251 BG Voorschoten - tel 071 516 16 00 - www.deltadents.nl

Iedere maandagmiddag
van 13.30-16.30 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

top
Z o m e rs t e m b e r
e
ns p
tot begi

KLAVERJASSEN

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

BILJARTEN/
KLAVERJASSEN

SOOSMIDDAGEN

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

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

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:

e maa
top in d
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nd

TEKENEN/
SCHILDEREN

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

e maa
top in d
Z o m e rs a u g u s t u s

nd

KERAMIEK/
HANDWERKEN

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

e maa
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nd
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PATCHWORK

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

Vanaf 21 september
iedere woensdagmorgen
van 10.00-12.00 uur in
het VSC.
Contactpersoon:
Lia Winkelman
Tel: 071 5765100

EVENEMENTEN:

KUNSTGALERIJ:

EENMALIGE ACTIVITEITEN:

MEERDAAGSE REIZEN:
Contactpersonen:
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:
Peter de Boer, Tel: 071 561 56 96
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
Wij zijn heel blij dat de direktie van
Jumbo Roemer in Noordhofland heeft
besloten de VOV te sponsoren.
U weet nu waar de VOV o.a. de koffie haalt
die wij voor onze activiteiten gebruiken.

HULDE AAN JUMBO ROEMER!
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Advertenties
advertenties@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie
Dik Zweers, Tel: 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, Tel: 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, Tel: 071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl

CONSEPTO
HEKWERKADVIES

Dobbeweg 2 - 071 560 02 00

Treubplein 2
071 561 79 79

Secretaris:
Brenda Schnepper, Tel: 071 579 07 79
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, Tel: 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

Welterdreef 169,
2253 LJ 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

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

Reiscommissie
reiscommissie@vovvoorschoten.nl
Evenementencommissie
Gé van Niekerk, Tel: 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:

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
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.

• 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.

Computercursussen
Chr. v.d. Jagt, Tel: 071 561 84 80
computercursus@vovvoorschoten.nl
Bankrekening lidmaatschap VOV en
computercursussen
NL86INGB0005062260
o.v.v. PC-Cursus of 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.
Tel: 071 888 86 34
Bezorging Nieuwsbrief
Theo Bakker, Tel: 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

