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WAT BIEDT DE VOV U?
De VOV is een vereniging voor senioren die graag actief willen zijn. Meer dan 1800 actieve leden maken
de VOV als grootste lokale ouderenvereniging tot een invloedrijke organisatie in Voorschoten. De VOV
biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse vormen van sociale contacten.
Wij hebben voor dat doel een groot aantal activiteiten:

Dieet

Sla, soep en fruit.
Dat lust ik graag.
Daar kom ik echt vooruit.
Maar niet vandaag.
Geen brood, geen aardappel te
zien bij mij in huis.
Geen pasta en geen rijst,
Want ik ben op dieet
Geen vermicelli, geen boontje
en geen wijn.
En nu komt boontje om zijn
loontje.
Ik snoep niet meer.
Geen noga, geen banaan.
En ook geen rode kool,
Daar kom ik zelf vandaan.

Foto’s van vroeger uit ons mooie Voorschoten. Weet
u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
Dico van Barneveld over gebeurtenissen in het leven
en hoe we daarmee omgaan.

Wij herhalen de oproep voor een PR medewerker en een Webmaster, meld u a.u.b. bij onze voorzitter.

Vriendschap

Maar met jou, lach ik me blauw,
uit ik een traan, laat ik me gaan.

Weer

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Welkom terug na de vakantie, wederom hebben onze auteurs bijzonder goed hun best gedaan, dank voor jullie inspanning!
Graag uw speciale aandacht voor het ikje op bladzij 31 met een mooie metafoor van de formatie. Regelmatig ontvangen wij
de vraag “wat doet de VOV eigenlijk voor ons” Om dat duidelijk te maken sommen we deze keer hier op de redactie pagina
de VOV activiteiten voor u op. Om een en ander makkelijker vindbaar te maken hebben we de achterpagina onder handen
genomen, nu alle informatie bij elkaar. Als verrassing bieden wij weer bridgeles aan en zijn we vastbesloten om samen met
u daar een succes van te maken, zie onze bridgepagina op bladzij 8.

Maaike

Vriendschap is heel speciaal,
niet weggelegd voor allemaal.

VAN DE REDACTIE
DEZE NIEUWSBRIEF

Iedereen heeft een stukje,
een stukje toeval of gelukje.
Een stukje venijn,
of een stukje chagrijn.
Een stukje zacht of hard,
een stukje speciaal of apart.
Een stukje rekenen of taal,
maar een ding is zeker,
we hebben een stukje, allemaal.

Rubriek over onderwerpen die u zich vast nog
herinnert.
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Ingezonden gedichten door onze leden.

GEDICHTEN

De regen trekt weg.
Het asfalt glanst.
Het zonlicht danst al wat.
Het pad wordt weer licht.
De lucht wordt blauw.

Ik kwam ter wereld in het gewas.
Ze vonden me, namen me mee.
De kool lag slap op het veld,
en keek me na.
Mijn ma was blij en dacht:
“Ha ha die is voor mij”

Hondsdraf, berenklauw, koriander
Korenbloemen blauw.
Daar gaat een pauw zo trots.
Hij schrijdt onder de groene bomen.
Vol waterlanders, naar voren.
En ziet omhoog.
Ginds wacht een watertoren.

Ik groeide op tot fraaie vrouw.
Mijn moedertje steeds
aan mijn zij.
Maar eten doe ik toch alleen.
Ik voel me soms net een konijn.
“Eet rustig door”
Ik hoop niet dat ik u stoor.

M.L.

M.L.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U kunt samen met ons op reis gaan
U kunt inschrijven op evenementen
U kunt computercursussen volgen
Wij bieden op maandagmorgen bridgeles aan
Wij bieden middagen waarop u kunt komen bridgen, klaverjassen of
biljarten
Wij bieden teken- en schilderlessen, keramiek-/handwerkles en
patchwork
Wij houden wekelijks een soosmiddag met spelletjes, kaarten, biljarten,
kletsen en niet te vergeten onze bingo
We hebben een lief- en leedcommissie die contact onderhoudt met ouderen,
jubilarissen, zieken, enz.
U krijgt 9x per jaar een Nieuwsbrief met verenigingsnieuws, actuele activiteiten
en interessante en gezellige verhalen
Wij bedingen kortingen in winkels en restaurants (zie onze kortingsparade)
U kunt gratis aangeven wat u te koop of te huur hebt in onze Nieuwsbrief
Wij organiseren ieder jaar een kerstdiner voor onze leden
Wij hebben jaarlijks een feestavond met muziek en grote loterij

HOEVEEL REDENEN WILT U NOG MEER HEBBEN OM LID TE WORDEN VAN DE
VERENIGING OUDERENBELANG VOORSCHOTEN? WORDT NU LID EN SLUIT U AAN!
Contributie: € 25,- per jaar of € 37,50 voor 2 personen op hetzelfde adres.
Ledenadministratie: Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten.Telefoon: 071-5614084.
E-mail: ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

FOTO VOORKANT JULI/AUGUSTUS BRIEF
We zien hier een rijksmonument op de Oude Adegeesterlaan nummer 1, het woongedeelte
van een boerderij met opkamer (langhuis type) uit de 17e eeuw genaamd “Onder den Ackerboom”

ONZE VOLGENDE BRIEF
Onze volgende Nieuwsbrief is de oktober uitgave. Deze brief zal vanaf 26 september bij u bezorgd worden,
de kopij ontvangen wij graag uiterlijk 10 september. Namens de
nieuwsbrief medewerkers wensen we 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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VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Ria Happel

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

Vele jaren lang heeft in onze Nieuwsbrief boven de bezoekberichten van Lief en leed de naam van Ria Happel gestaan. U kon haar bij wijze van spreken bijna dag en nacht berichten doorgeven over verdrietige zaken of over feestelijke gebeurtenissen. Per 1 september gaat dat veranderen. Als je boven de 80 jaar oud bent mag je wel eens zelf
gaan genieten van het vrijwilligerswerk en het organisatorische werk overlaten aan anderen.
Jarenlang, zelfs nog lange tijd in de “ANBO”-periode, heeft zij zich, tot een aantal jaren geleden bijgestaan door haar
man Paul, ten volle ingezet om de bezoeken te verdelen over de leden van de Lief-en-leedgroep en kaarten voor
zieken en jubilerenden te versturen. Daarvoor uiteraard onze welgemeende dank!
Ria blijft wel graag nog regelmatig wat bezoekjes brengen. Haar werk wordt, zoals op de pagina van Lief-en-leed te
zien is, overgenomen door Els van Brink. Voor het schrijven van verjaardagskaarten wordt Els daarin bijgestaan door
haar zus Lien.

VSC (Vov Senioren Centrum)

Ons verenigingsgebouw is de vakantieperiode verrijkt met 2 nieuwe toiletten zodat onze WC-capaciteit voor de komende tijd voldoende is wanneer het centrum volledig in gebruik is. De rijen met van spanning vertrokken gezichten
is dus nu hopelijk voorbij. Helaas is bij het herinrichten van de Professor Einsteinlaan vergeten om de oprit voor cirkel
bus en ziekenauto’s aan te leggen die er bij de vorige wegindeling wel was. Wij hebben hierover een gesprek met de
wethouder gehad en verwachten spoedig resultaat.

Belangenbehartiging

Deze werkgroep heeft op 22 juni een avond belegd over alles wat er komt kijken bij de aanvraag voor huishoudelijke
hulp in Voorschoten. Op 15 november ’s avonds komt er een vervolg met als thema: Hulp bij langer thuis blijven wonen. Noteer deze datum vast in uw agenda!

De toekomst van onze VOV

In de afgelopen maanden hebben we als bestuur enkele vergaderingen belegd waarin wij gepraat hebben over de
toekomst van onze vereniging. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. een inventarisatie welke activiteiten
goed lopen en welke aangepast moeten worden. Ook de communicatie is uitgebreid aan de orde geweest. Nieuwe
bestuursleden komen zich voortaan voorstellen aan de activiteitencoördinatoren en een keer deelnemen aan een
vergadering/activiteit om kennis te maken. Er blijkt ook behoefte te bestaan om te weten te komen hoe onze leden
over allerlei activiteiten binnen onze vereniging denken. Daarom zal er een enquêteformulier ontworpen worden. Zie
hieronder!

Enquêteformulier

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

Het bestuur wil graag wat informatie van de leden hebben over het reilen en zeilen van onze vereniging. Daarom krijgt
u dit keer bij de Nieuwbrief u een enquêteformulier in de bus. Dringend verzoeken wij u om deze in te vullen en bij
een van de adressen op het formulier in de brievenbus te doen. Wij hebben geprobeerd om steeds een adres in uw
omgeving te zoeken zodat het niet al te ver lopen is voor u. Hoe meer reacties hoe blijer wij worden!
Aat Stahlie

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Peter de Boer. Kort geleden heb ik Jopie Herregraven opgevolgd
Geboren in de kop van Noord
Holland in het landelijke Obdam. Via Badhoevedorp in
1987 in Voorschoten beland.
Ik ben getrouwd met Anja en
we hebben twee kinderen die
al lang niet meer thuis wonen.
Mijn werkzame leven ben ik begonnen als boekhouder.
Na de studie bedrijfseconomie werkte ik op de Vrije Universiteit, het ministerie van SZ&W en het ministerie van
Defensie.
Bij die laatste werkte ik in het automatiseringsbedrijf, zodat ik daar ook kennis van automatisering heb opgedaan.
De laatste vijf jaar was ik er voorzitter van de medezeggenschapscommissie (ondernemingsraad).

In Obdam was ik enige jaren penningmeester van het
dorpshuis. En hier in Voorschoten was ik negen jaar verbonden aan vluchtelingenwerk. Eerst als penningmeester, later als voorzitter. Als voorzitter van de ANBO-afdeling heb ik in Voorschoten het ANBO-licht uit gedaan.
Via de Vrije Universiteit heb ik vier jaar in Afrika gewoond
en gewerkt. Twee jaar op de universiteit van Gaborone
in Botswana en twee jaar op de universiteit van Lusaka
in Zambia.
Anja en ik maken graag lange reizen met de caravan
door Europa. Vandaar dat ik soms afwezig ben. Mijn
stelling is: als iedereen als vrijwilliger zijn/haar steentje
bijdraagt aan de gemeenschap, dan maken we er met
ons allen iets moois van. Dat steentje draag ik nu bij via
de VOV.
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BELANGENBEHARTIGING

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

BELANGENBEHARTIGING
Op woensdag 15 november is er weer een voorlichting over de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dit keer is het onderwerp: langer in
eigen huis blijven wonen.
In veel gevallen zal het huis waarin iemand wil blijven wonen moeten worden aangepast. Dan komen vragen aan de
orde als: wanneer is er sprake van een aanpassing en wanneer betreft het een voorziening? Denk bijv. aan de
traplift of het weghalen van drempels: voorziening of aanpassing?

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

Welke mogelijkheden zijn er als het om het aanpassen van een huis gaat?
Wanneer kan iemand toch maar beter naar een al aangepaste woning of een
verzorgingshuis verhuizen? Waar kunt u om advies vragen?

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!

Het aanpassen van het woonhuis kan ook een fiscaal aspect hebben. Ook daar zal
aandacht aan worden gegeven. En wat kan iemand die langer in eigen huis wil blijven
wonen verwachten van de overheid: de gemeente?

VerhuisService
Voorschoten BV
VSV SeniorenService 2017 Adv 196x69_DEF.indd 1

GRAFISCH ONTWeRP
Voor al uw grafische werk.
Snel, professioneel en betaalbaar!

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl
13-02-17 10:11

BESTEL NU UW VOORSCHOTEN KOEKBLIK
MET 20% KORTING
Bestellen kan op:
www.we-je-em.nl
of via telefoon:
071-5426709

Nu
8,00

Kortingscode: VOV2017
Neem vrijblijvend contact op
met Mo van der Werf:
• 06 254 00 002
• INFO@MOCRE8.NL • WWW.MOCRE8.NL

Dit alles komt aan de orde op 15 november om 10 uur in het VOV Seniorencentrum
aan de Professor Einsteinlaan 3. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Ook zij
die (nog) geen lid zijn van de VOV zijn van harte welkom.

Christiaan Huygensstraat 10a
2251 CH Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709

Derde bijeenkomst ‘Ongeneeslijk ziek, en dan?’ in Voorschoten

BESLISSINGEN RONDOM HET LEVENSEINDE
Op donderdagavond 14 september organiseert Hospice Wassenaar in samenwerking met Florence alweer de derde
bijeenkomst van de serie ‘Ongeneeslijk ziek, en dan?’. Onder de titel ‘Beslissingen rondom het levenseinde’ spreekt
huisarts en palliatief consulent Jacques Hoornweg over palliatieve sedatie en euthanasie.
De avond vindt plaats in de Tuinzaal van Zorgcentrum Adegeest en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Palliatieve sedatie

Wanneer een patiënt in zijn laatste levensfase is en genezing niet meer mogelijk is, zal de behandeling erop gericht zijn de
patiënt een zo comfortabel mogelijk leven te laten hebben. Het doel is niet meer de ziekte te bestrijden, maar de lichamelijke en geestelijke ongemakken als gevolg van de ziekte. Er kan echter een moment komen waarop het bestrijden van de
verschillende klachten afzonderlijk onvoldoende resultaat heeft en het lijden groot blijft. Palliatieve sedatie kan dit anderszins onbehandelbaar lijden verlichten door middel van het verlagen van het bewustzijn. Jacques Hoornweg gaat in op wat
palliatieve sedatie inhoudt, wanneer deze behandeling wordt ingezet en onder welke voorwaarden.

Euthanasie

Op het moment dat een patiënt zijn situatie als uitzichtloos en ondraaglijk ervaart, kan hij om euthanasie vragen. Een dergelijke wens kan ontstaan tijdens de laatste levensfase, maar soms ook heeft iemand zijn wens al eerder uitgesproken en
zelfs laten vastleggen. Jacques Hoornweg spreekt over het vóórkomen van euthanasie, de juridische aspecten en de weg
die moet worden afgelegd wil besloten kunnen worden tot het uitvoeren van de wens van de patiënt om op een zelfgekozen
moment te sterven.
Zoals bij alle eerdere avonden is er ook op 14 september de mogelijkheid om over beide onderwerpen vragen te stellen en
met de gastspreker in gesprek te gaan.
Iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke ziekte of
zieke, maar ook iedereen die om andere redenen belangstelling
heeft voor dit onderwerp is op 14 september van harte welkom
in de Tuinzaal van Zorgcentrum Adegeest, Bachlaan 21 in Voorschoten. Deelname is gratis. Aanmelden is niet verplicht, maar
wel gewenst.
Telefoon: 070 779 61 50.
E-mail: coordinator@hospicewassenaar.nl.

Studio Oostrum
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DE BRIDGEPAGINA

BRIDGEKALENDER:
Start seizoen:
Kerstdrive :
Geen bridge :
Geen bridge :
Einddrive
:

Ja, u leest het goed, onze Vereniging gaat Bridge-LES geven!
Op MAANDAGOCHTEND van 10.30 tot 13.00. Waarom gaat
juist de VOV dit organiseren? Ons uitgangspunt is, dat senioren
zoveel mogelijk onder de mensen moeten komen, we hebben
net als ieder ander behoefte aan gezelschap en sociaal contact en verder is het van belang dat we ons geheugen trainen
want dan blijft onze bovenkamer fit. Startende beginners zijn
welkom, maar ook gevorderde beginners voor een opfriscursus. Voor klaverjassers die zich willen omscholen ligt hier een
unieke kans!

AFMELDEN:

Woensdagavond tussen 7 en 8 uur, eerder mag natuurlijk
altijd. Mocht er donderdagmorgen toch nog een kink in de
kabel komen bel dan vóór 10 uur want op dat moment start
de parenindeling en het maken van de gidsbriefjes.

VERZAKEN

(Het onderstaande is in versimpelde vorm overgenomen uit artikel 61 van de NBB)

MAANDAGMIDDAG 4 september start onze normale competitie van 13.30 tot 16.00.

Dan gaan de beginnende en gevorderde GEVORDERDEN aan de slag met ontspannen en gezellig wedstrijdbridge.
De club heet “voor zessen klaar”, logisch toch.
Ons gebouw aan de Einsteinlaan is goed bereikbaar: de Cirkelbus rijdt en ook bus 5 van Arriva stopt voor de deur.
(u kunt gewoon in Leiden en Starrenburg blijven wonen), we hebben net een gloednieuwe auto-baan voor de deur
gekregen met veel parkeerplaatsen, er is een overdekte fietsen stalling en een speelplek met glijbaantje voor de wat
jongere ouderen als u te vroeg bent.
KOSTEN
De kosten hebben we laag gehouden want de lessen zijn slechts € 25 voor VOV leden en 27,50 voor niet VOV leden
voor een cursus van 12 weken. Indien u lid bent van de VOV is de competitie-contributie € 20 per jaar. U krijgt u ook
nog eens twee gratis lekkere kopjes vers gezette koffie(of thee)-met-koek(jes). Mooier en spannender kunnen we
het voor u niet maken, tot ziens in september. Maandag aanmeldingen bij:

Gijs Lyklema, Tel. 071 542 8536 of 06 1266 0937 E-mail: lijkl007@planet.nl

REACTIES & KOPIJ
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7 september 2017
21 december 2017
28 december 2017
10 mei 2018
31 mei 2018

Aanmelden/Afmelden bij Heti en Rob Rietveld; Tel: 071 561 9639 of 06 1969 5760
Email: rob.rietveld@casema.nl

Het is een voordeel als u 13 kaarten kunt vasthouden, maar mocht u problemen met de vingers hebben dan hebben we handige kaarthouders. In de eerst
les gaan we gelijk de klaveren, ruiten, harten en schoppen uit elkaar proberen te
houden. En onthoudt u maar vast: een Aas telt voor 4 punten, een Heer voor 3, een
Vrouw voor 2 en een Boer maar voor 1 punt. Dat is het wel zo’n beetje. Valt nogal mee dat bridgen moeilijk zou zijn,
toch? Met Kerst kunt u al uw eerste bridge-drive met uw familie en vrienden organiseren, weer eens wat anders dan
het verzorgen van een diner!
De lessen beginnen op maandag 4 september, een of twee weken later mag ook.

HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

DONDERDAG 13.00 TOT 16.30; COMPETITIE EN OP TIJD KLAAR VOOR HET BUSJE

MAANDAG, LES & COMPETITIE

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo Roemer Noordhofland. Het
is een prachtige supermarkt met brede looppaden, een groot assortiment en aardig, servicegericht personeel; kortom heel prettig om daar
te winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs, dat de
directie van deze Jumbo-vestiging de VOV sponsort in de vorm van de koffie en koekjes die wij
voor onze diverse activiteiten gebruiken.

VERENIGINGSNIEUWS

Wanneer een speler verzaakt heeft en de slag is genomen, en de eerste kaart van de volgende slag ligt al op tafel,
dan is de verzaking voldongen. Het spel kan niet meer worden hersteld. In zo’n geval wordt het spel eerst afgespeeld.
De consequenties zijn:
1. Als de overtreder (verzaker), of zijn partner, de slag maakt waarin is verzaakt, dan wordt de slag overgedragen
aan de tegenpartij. (Eén strafslag).
2. Is ook de volgende slag door de overtreder (verzaker), of zijn partner, gemaakt dan gaat ook deze slag over naar
de tegenpartij. (Twee strafslagen).
3. Wordt een slag gemaakt met de kaartkleur waarmee verzaakt is, dan gaat deze slag naar de tegenstander.
(Eén strafslag).
4. Wanneer de overtredende partij de verzaakte slag niet
maakt en ook niet één slag maakt van de volgende slagen
dan worden er geen slagen overgedragen.
(Geen strafslagen).
5. Wanneer er verzaakt is maar de slag is nog niet genomen,
dan dient de verzaking hersteld te worden. De kaart waarmee verzaakt is blijft met de beeltenis naar boven op tafel
liggen. Wanneer die kleur gespeeld wordt dient
altijd de openliggende kaart gepeeld te worden, niet een
lagere of hogere.
Wanneer een gespeelde kleur niet bijgespeeld kan worden
dan dient de openliggende kaart gespeeld te worden.
(Dus bv niet troeven ).

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
oktober-nieuwsbrief mag u sturen naar:
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten
Sluitingsdatum voor de volgende Nieuwsbrief is

UITERLIJK(!) 10 SEPTEMBER

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 33.
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Voor het opgeven van feestelijkheden of voor verdrietige zaken
kunt u contact opnemen met Els van Brink, tel. 06 306 174 02
De leden die een bezoekje krijgen mogen altijd zelf beslissen of ze genoemd willen worden
in onze Nieuwsbrief.
MEI 2017
Mevrouw E.C. Roo-Rozier werd
door Els gefeliciteerd met haar 93e
verjaardag. Met haar kinderen heeft
ze er een fijne dag van gemaakt.
Mevrouw zou graag wat meer bezoek willen krijgen. Els heeft haar
beloofd de VOV hiervan in kennis te
stellen. Dus wie wil haar nog eens
een bezoekje brengen?
Mevrouw G.B. Biemond-Plomp
is 91 jaar geworden. Ook zij werd
bezocht door Els. Met de cirkelbus
doet ze haar boodschappen. Samen hebben ze gezellig gepraat. De
VOV wordt hartelijk bedankt voor de
mooie bloemen!
De heer P. Pardon werd 90 jaar
en kreeg Thea op bezoek. Met de
familie is dit kroonjaar extra groot
gevierd. De heer en mevrouw Pardon zijn nog heel actief. Ze fietsen
en wandelen nog veel. Nog vele gezonde jaren voor het echtpaar!
Het echtpaar N. Terlouw-Schenk
was 66 jaar getrouwd. An feliciteerde hen met een mooie plant, daar
waren ze heel blij mee. Samen hebben ze gezellig thee gedronken. Het
echtpaar wil het feest vieren met
een etentje bij de Vlietlanden, daar
keken ze naar uit. Als het mooi weer
is zijn ze op de tuin van hun zoon,
vooral mevrouw helpt dan mee met
het wieden. An vond het een gezellig bezoek.
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De familie L.P.N. Hofsté-Poel werd
gefeliciteerd door Piet, 53 jaar zijn
ze getrouwd; beiden maken ze ’t
goed en genieten nog volop van het
leven.
Mevrouw H.W. Aalbertsen-de
Lange werd 90 jaar. Haar huiskamer stond vol met prachtige bloemen. ’t Klapstuk was een vaas met
90 rozen! Ze vertelde aan Ria dat
haar kinderen er een gezellige dag
van hebben gemaakt. Samen met
haar man heeft ze een goed leven
gehad. Veel meegemaakt en veel
verhuisd. Ze is gelukkig met haar
kinderen. Haar jongste zoon komt
iedere avond om lekker te koken en
samen te eten!
De familie D. Heijmans-v.d. Doe
was 64 jaar getrouwd. Omdat Lien
verhinderd was ging Monique hen
feliciteren. Zij wonen nog steeds in
het huis dat ze bijna 60 jaar geleden
kochten. Opvallend is met hoeveel
zin en plezier deze twee fijne mensen in het leven staan. Het was heel
gezellig om met hen in de tuin te genieten van een kopje thee en fijn te
praten.

Voor zijn 90e verjaardag kreeg de
heer G. Tjalma Piet op bezoek. Dat
stelde hij zeer op prijs.

JUNI 2017
Ans bezocht de heer L. de Waal.
Zij feliciteerde hem met zijn 93ste
verjaardag, met een lief orchideetje.
Daar was hij heel blij mee. Over van
alles hebben ze gesproken onder
het genot van een kopje thee en een
heerlijk stukje taart, dat door zijn
dochter gebakken was. ’t Was een
heel gezellig uurtje.

Familie H. van der Heijde-de
Graaff was blij met de aandacht
van Piet. Meneer v.d. Heijde is helaas ernstig ziek en zijn vrouw is zijn
mantelzorger.

Piet bracht samen met zijn vrouw
Ineke de fam. J.S. van der MeijdenHogervorst een bezoek vanwege
hun 60-jarig huwelijksjubileum. Ze
kennen elkaar heel goed, want bei-

de echtparen wonen even lang in
“Plan ’t Kan”. Het bruidspaar is gelukkig goed gezond en ze waren blij
met het bloemetje.
Thea vond na even zoeken het juiste
adres van de heer M. Kooij. 90 Jaar
is hij geworden en dat is wel een bezoekje waard! Helaas is vorig jaar
zijn vrouw overleden. Hij vertelde
over de reizen die ze samen maakten. De meeste indruk heeft de reis
naar ’t Noorderlicht op hen gemaakt.
Voor z’n 90ste verjaardag heeft hij
een groot feest gegeven voor zijn
familie, want je wordt tenslotte maar
eenmaal negentig!
Ook mevrouw C. de Mooij-Valderen kreeg Thea op bezoek voor
haar 91ste verjaardag. Haar vader
was begrafenisondernemer en toevallig bleek Thea’s vader bij hem
gewerkt te hebben. Er viel veel te
verhalen! De dochter kwam ook gezellig langs om haar moeders haar
te permanenten. Ook met haar heeft
Thea het gezellig gehad.

LIEF EN LEED

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

GARRY BEDANKT!

In onze nieuwsbrief van juli/augustus staat op blz. 5 een
leuke foto van twee dames die zich vele jaren hebben ingezet voor ’t wel en wee van onze vereniging. Dit zijn de
dames Garry v.d. Meel en Marjo Janse.
Het gaat nu speciaal om Garry; zij maakte zich heel nuttig
met het bezoeken van onze leden. Dit deed ze altijd met
veel plezier en jaren lang. Nooit was haar iets te veel, ook
afstanden waren geen bezwaar.
Helaas heeft ze nu zelf zodanig klachten, dat ze niet meer
kan doen wat ze zo graag deed. Ons clubje van Lief en
Leed mist haar.
Garry bedankt en nog vele mooie jaren!

JULI 2017
Piet bracht mevrouw J.J. v.d. HilstTomasoa een bloemetje voor haar
91ste verjaardag. Ondanks dat onlangs haar man Henk was overleden staat ze nog actief in het leven.
Ze is bepaald niet eenzaam. Haar
kinderen en kleinkinderen geven
haar veel plezier.
Het echtpaar H. Dijkers-Pex was
56 jaar getrouwd. Allebei zijn ze nog
vief en 100 % bij de tijd. Ze wonen
tot hun genoegen in Voorschoten en
zijn blij met de VOV. Het bloemetje
en het bezoek van Piet stelden ze
zeer op prijs.

Thea heeft verschillende leden opgezocht, o.a. de heer P. Honsbeek.
Na amputatie van zijn been was
hij aan het revalideren in Leiden.
Jammer genoeg konden hij en zijn
vrouw de bootreis niet meemaken,
maar een volgende keer zijn ze zeker van de partij.
De fam. H.L. Langendoen moest
helaas het bezoekje van Thea afzeggen. We wensen hen veel kracht
en sterkte toe.
Ook mevrouw E.M. Roodakker
had eerst geen energie voor een
bezoekje, maar later, na de positieve berichten van het ziekenhuis,
voelde ze zich veel beter. Ze dacht
er zelfs over om naar de creatieve
ochtend te gaan.
De fam. V.d. Reijden kampte met
longontsteking. We hopen maar dat
ze opgeknapt zijn voor de bootreis.
Thea kreeg per mail een bedankje
voor de belangstelling.
Els bezocht mevrouw C.A. v.d.
Ven-Varkevisser t.g.v. haar 91ste
verjaardag.
Ans was op visite bij mijnheer L. de
Waal. Het was zijn 93ste verjaardag. Over van alles werd er gesproken bij een lekker kopje thee en een
heerlijk stukje taart, speciaal door
zijn dochter gebakken.

De hamvraag was: hoe lang duurt
het nog voor er een nieuw kabinet
is? De mini-orchidee werd erg leuk
gevonden; deze kreeg een plekje bij
een grote orchidee. Gezellig bezoek
was het.
Monique feliciteerde mevrouw M.
van Wissen-Klaver met haar 93ste
verjaardag met een welkom bloemetje.
Ook bezocht Monique de fam. A.J.
Pieters-Boom t.g.v. hun 61-jarig huwelijk. Het was gezellig. Wandelen
doen ze graag en over hun cruise
naar IJsland en Noorwegen en de
reünies viel veel te verhalen.
Het echtpaar A.M. van LeeuwenVosmeer was 65 jaar getrouwd! Ria
feliciteerde hen met een lief bloemetje. Het stel begon met inwoning bij
zijn moeder; dat beviel heel goed.
Hij had een geweldige baan bij een
oliemagnaat.
Uiteindelijk kwamen ze in Noordhofland te wonen. Daar hebben ze het
nog steeds naar hun zin. Doordat
het met hem niet meer zo goed gaat
hebben ze hun tweede huis (voor de
vakantie) in Frankrijk helaas moeten
opgeven.
Verder gaat het goed met hen! Het
was een heel gezellig koffie-uurtje
met gebak. We wensen hen nog
vele goede jaren!
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COMPUTERCURSUSSEN

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
VOV COMPUTERCURSUSSEN

Op 25 september begint de cursus 2017-2018 van de VOV
Computercursussen. Zoals gebruikelijk geven we weer de
basis cursus Windows 10. De basiscursussen Windows 8.1
en Windows 7 worden niet meer aangeboden. Daar is geen
belangstelling meer voor en het cursusboek voor Windows 7
wordt niet meer uitgegeven.

Heeft u vragen over Windows 8.1 of Windows 7, dan kunt u altijd terecht op onze inloopochtenden. Naast de basiscursus geven we de workshop ‘Basiskennis iPad’ en de workshop ‘Handig met Word’.
De inloopochtenden zijn, zoals gemeld in de nieuwsbrief van juli/augustus, gestart op 3 augustus. U kunt weer om
raad en daad vragen aan onze medewerkers. Als u wilt weten wat een bepaalde computerterm betekent, dan kunt u
terecht op een nieuwe website van Seniorweb: seniorweb.nl/computerwoordenboek. Daarop kunt u de betekenis van
computertermen opzoeken.

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

LEER WINDOWS 10 BETER KENNEN

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

Basiscursus voor Windows 10.
leden:€ 90,- niet-leden € 95,inclusief cursusboek en consumpties.
Cursusduur 8 × 2 lesuren op maandagochtend
of vrijdagochtend.
U leert de basisvaardigheden om goed te kunnen te
werken met Windows 10. U kunt oefenen met tekstverwerker Wordpad en u leert hoe je documenten kunt
opslaan in een map. U leert handig internetten en het
e-mail programma van Windows gebruiken. En nog veel
meer!
Start op maandagochtend 25 sept. om 10.00 uur.
Start op vrijdagochtend 29 sept. om 10.00 uur.

HOE DOE JE DAT NU OP DE IPAD?

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

www.foodisfriend.nl | mail@foodisfriend.nl

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

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Workshop Basiskennis iPad.
leden € 40,- niet-leden € 45,inclusief lesmateriaal en consumpties.
Cursusduur 4 × 2 lesuren op dinsdagochtend.
Wilt u grotere letters en een duidelijker geluid? Deze en
andere instellingen leert u naar eigen voorkeur instellen.
U leert hoe je contacten opslaat en een agenda bijhoudt.
Hoe je nuttige apps op je iPad kunt krijgen. Mailen is
handig, maar hoe gaat dat op de iPad? Wat kun je allemaal doen met Safari om te in-ternetten? Wat is het
nut van Bladwijzers? Dit en nog veel meer leert u in de
workshop Basiskennis iPad. Zo heeft u meer plezier van
uw iPad.
Neem uw eigen iPad mee. Zorg dat die geheel (100 %)
is opgeladen!
Start op dinsdagochtend 26 sept. om 10.00 uur.

KUN JE LEUKE DINGEN DOEN MET WORD?

Workshop Handig met Word 2010/2007.
leden € 30,- niet-leden € 35,inclusief lesmateriaal,en consumpties.
Cursusduur 3 × 2 lesuren op dinsdagochtend
In deze workshop leert u grondbeginselen van Word,
zoals het maken van een tekst/brieven, kopiëren en
plakken, het opslaan en afdrukken en belangrijke sneltoetsen gebruiken. U leert WordArt gebruiken om uw
document een leuk en persoonlijk accent te geven, een
tabel invoegen en een verjaardagskalen-der maken. En
wat denkt u van een menukaart of een originele verjaardagskaart?
Kortom: u leert om Word creatief te gebruiken!
Heeft u een nieuwere versie van Word, dan kan deze
workshop u toch helpen Word creatief te gebruiken. De
basismogelijkheden van Word veranderen namelijk niet
bij een nieuwe update.
Start op dinsdagochtend 24 oktober om 10.00 uur.

DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN

AANMELDEN:

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

VOOR DE CURSUSSEN EN
WORKSHOPS KUNT U ZICH
AANMELDEN BIJ:

Bestemd voor iedereen die zich wil informeren over
de computer of tablet en de vele toepassingen.
De begeleiders zullen uw vragen beantwoorden.
Als u uw laptop of tablet mee neemt, kunnen de begeleiders laten zien hoe u een probleem kunt oplossen.

De heer Chris van der Jagt,
Telefoon: 071 561 84 80
(na 10.00 uur)
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REIZEN
TOER- EN
VAARTOCHT
THORN EN
DE MAAS

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
Toer- en vaartocht Thorn en de Maas
Een rit met de bus en varen met de boot, dat waren de grootschalige verplaatsingselementen
met een passief karakter, van de dagreis Thorn en Maas op de eerste donderdag van augustus
dit jaar. Het einde van de heenreis leidde naar het etablissement dat speciaal voor de VOVreizigers werd geopend om de koffie en thee te nuttigen. Geflankeerd, uiteraard door de Limburgse lekkernij waar de provincie bekend om staat.

Vanuit de restauratieruimte ‘AOD THOEAR’ volgde het actieve element: de rondwandeling met
gidsuitleg door Thorn, het witte stadje. Een wandeling voornamelijk om de historische kern van
Foto’s en tekst:
Thorn inclusief de Abdijkerk. En een kerk met een geschiedenis en (toen) deel uitmakende
van een (heel) groot abdijcomplex, gesticht tegen het einde van de tiende eeuw. Om eens te
Bram van Polanen
noemen, Thorn was ruim acht eeuwen lang de hoofdstad van een heus vorstendom, waar ook
nog de vrouwen het voor het zeggen hadden: gezag en beheer
was in handen van een vorstin-abdis. Onze kleine man uit Frankrijk, Napoleon, heeft dit
beëindigd. De abdijkerk was niet alleen heel groot maar stond ook heel hoog op haar
fundamenten: een heuvel/terp. Ter illustratie: hoewel wij op straatniveau de uitleg van de
gids aanhoorden, bleken wij ten opzichte van destijds, te vertoeven op (diep) kelderniveau
en was de keuken van de abdij op (hoog) etage- en vloerniveau van de abdij, boven ons
gezelschap.
Thorn maakt vandaag de dag deel uit van de gemeente Maasgouw. De kern van Thorn telt
een kleine 2400 inwoners en heeft een rijk verenigingsleven. Deze introductie leidt tot een
voorbeeld en een beeld op een sokkel: de ‘Geitenbok’. Dit is een verwijzing naar de twee
in Thorn bestaande harmonieën: de ‘geiten’ (Sint Michael) en de ‘bokken’ (Koninklijke
Harmonie). Beiden groot en zeer florerend maar ook elkaars concurrentie: je bent of ‘geit’
of ‘bok’. Vandaag de dag nog steeds.
Tot slot het ‘witte’ van Thorn. Dit is niet zo oorspronkelijk en oud als gedacht, eind zeventiende eeuw. Het ‘wit’ is eigenlijk een gevolg van een belastingmaatregel van de Fransen. Om minder belasting te betalen, werden ramen dicht gemetseld en ter verdoezeling,
werden de puien geschilderd: wit. Dit gebeurt nog jaarlijks. De band van Thorn met de Duitse vorstenhuizen komt op
straatniveau tot uiting in de straat ‘Wijngaard’. Vanuit het
VVV-kantoor heb je zicht op een adelaar van stenen, in het
plaveisel gemetseld.

Stichter Graaf Ansfried met de abdijkerk anno 2017

De vaartocht op de rivier de Maas aan boord van het 38 meter lange partyschip Stadt Wessem (1958). Het schip heeft
een gesloten beneden- en bovendek en een bovendek in
de buitenlucht. De vaartocht kent het karakter van een rondvaart met een tijdschema van 2 uur. Het valt te vergelijken
met meren in het buitenland waar meermalen een ‘halte’
wordt aangedaan en waarbij je dus kunt af- en opstappen.
Deftig: van en aan boord gaan. De aanlegsteigers liggen
in Thorn, Wessem en Stevensweert. De ruime wachttijden
tussen aankomst en vertrek bij de steigers vallen op, misschien dat dit te maken heeft met het vaarschema.

Varende over de grensrivier (B/NL) de Maas valt er het nodige te zien. Achtergrondinformatie over het één en ander
wordt door de roer- en motorbediener mondjesmaat gegeven. Jammer. Zo passeren we al varende koeltorens nabij
Maasbracht, liggende zowel langs de Maas als langs Autoweg 2.
De vraag wordt opgeroepen en valt zo te beluisteren, of en eigenlijk
wordt er vanuit gegaan, dat dit een atoomgedreven energiecentrale
is. Eigen vrije nieuwsgaring bij de scheepsverantwoordelijke leert
dat de centrale in het verleden op allerlei brandstof heeft gewerkt:
kolen, olie en gas, maar nu buiten bedrijf is gesteld. Er is nog wel
summier onderhoud maar wordt dit beperkt tot de twee van de oorspronkelijke drie koeltorens. Ook passeren we de plaats Maasbracht
zelf. In vroegere jaren een florerende binnenvaarthaven met veel
bouw- en onderhoudsplaatsen voor (nieuwe) schepen. Nu heeft het
scheepswerk en de scheepsmarkt voor de binnenvaart zich veelal
verplaatst naar Zwijndrecht.
In het derde dagdeel vindt de voortgang richting Voorschoten plaats,
met op de route een tussenstop in Spijkenisse voor een (prima) diner in restaurant GOLDEN GRILL.
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De adelaar in steen in de straat Wijngaard als verwijzing van de band vanThorn naar de Duitse vorstenhuizen

REIZEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VAN DE REISCOMMISSIE
Voor wat betreft de VOV Reizen loopt het seizoen een beetje ten einde:
nog een dagreis naar Den Bosch op 7 september a.s. en de meerdaagse
reis naar Odenwald van 25 t/m 30 september a.s.; beide reizen zijn volgeboekt.
Helaas kon de geplande reis eind october naar Ootmarsum niet doorgaan;
wij gaan deze reis wel in het programma van 2018 weer aanbieden. Uiteraard ontvangen wij altijd graag uw ideeen en suggesties voor zowel dagals meerdaagse reizen. Graag ontvangen wij ook verslagen en foto’s van
reeds gemaakte reizen om de komende maanden de pagina te vullen.
Dan nog even een punt van orde: wij plannen onze reizen ver van te voren uitgaande van een bepaald aantal deelnemers en daarbij horende prijsstelling; hiervoor maken wij reserveringen bij busmaatschappijen, restaurants, etc.
Als u via het bevestigingsformulier uit de Reisgids heeft aangegeven aan een bepaalde reis (met name dagreizen) te willen deelnemen, gaan wij er bij de uiterste
betaaldatum vanuit, dat u ook daadwerkelijk meegaat en niet, als wij u verzoeken
de reissom binnen de termijn te betalen alsnog af te zeggen zonder bijzondere
redenen.
Dit stelt onze organisatie voor onnodige extra tijd en energie, en kan bovendien
het budget in gevaar brengen.

BUSREIS
ENGELAND
Foto’s en tekst:
Cornelly Haimé

Het was een leuke reis,
goed verzorgd en het reisgezelschap was ook heel
gezellig, vriendelijk en hartelijk met elkaar in de omgang. Zeker voor herhaling
vatbaar.
Dank aan de organisatie en
aan de reisleider Hans en
zijn vrouw, ze hebben het
prima gedaan!
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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.

FILM DE MARATHON OP 20 SEPT. GAAT NIET DOOR WEGENS TE WEINIG BELANGSTELLING.

10 OKT 2017 WIJNPROEVERIJ MET HAPJES GAAT DOOR
Een uniek aanbod en een gezellige avond. (Er zijn nog enkele plekken beschikbaar) Start om 19.30 einde
ca. 22.00; kosten (vriendenprijs) € 15,- per persoon, plaats van handeling Prof. Einsteinlaan 3 te Voorschoten. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Wijnproeverij. Na betaling is uw deelname
definitief. U kunt zich opgeven bij Ton Blom tel. 071-7565711 of email: anton.blom@tiscali.nl

13 OKT 2017 WAS GETEKEND, ANNIE M.G. SCHMIDT DE MUSICAL
Met Simone Kleinsma en William Spaaij. Annie M.G. Schmidt schreef musical, tv-series, boeken en gedichten.
Maar wie was de vrouw achter de schrijfster? Een terugblik op de hoogte- en dieptepunten uit haar leven. Vol
humor en met de bekende nummers van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Locatie Rijswijkse Schouwburg.
Kosten € 49,50 voor VOV-leden, en € 52,- voor niet leden. Excl. busvervoer. Betaling dient uiterlijk twee weken
na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Annie M.G. Schmidt. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510 of email: til.heysteeg@ziggo.nl

15 OKT 2017 TV-UITZENDING PODIUM WITTEMAN TE AMSTERDAM GAAT DOOR
Er is inmiddels genoeg belangstelling voor het bijwonen van de TV-uitzending. Heeft u alsnog belangstelling dan kunt u op de reservelijst geplaatst worden.
Aanmelden bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377, E-mail: awbechtholt@casema.nl

21 OKT 2017 FEESTAVOND VOOR VOV-LEDEN

Toegang en 2 consumptiebonnen zijn gratis. Locatie Cultureel Centrum Voorschoten. Zaal open: 19.00 U
Op zaterdagavond 21 oktober 2017 hebben we weer onze jaarlijkse feestavond in het Cultureel Centrum. Het
geheel zal worden opgeluisterd door het oudste dansorkest De Stalen Band uit Leiden. Muziek van The Ramblers, Glenn Miller en Duke Ellington. Dat wordt dus weer meezingen en genieten. De tombola ontbreekt ook dit
jaar niet. Zoals altijd heeft de evenementencommissie weer schitterende prijzen gekregen van de winkeliers uit
ons dorp. WE REKENEN WEER OP EEN GROTE OPKOMST WANT HOE MEER ZIELEN HOE MEER VREUGD!!

1 NOV 2017

HEEL HOLLAND OP Z’N KOP HOLLANDSE HITS THEATERSPEKTAKEL

Heel holland op z’n kop is een ongekend theaterspektakel waarbij de allergrootste Hollandse hits de revue
passeren. Zing mee met nummers van Wim Sonneveld, André Hazes, Marco Borsato, Toontje Lager, Blof, Doe
Maar, Frans Bauer en vele anderen. Locatie Rijswijkse Schouwburg. Kosten € 29,- voor VOV- leden, en € 31,50
voor niet leden. Excl. busvervoer. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het
bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Heel Holland op z’n kop. Na
betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Thea Zweers tel. 071-5614084 of email: thealuyten10@Gmail.com

18 DEC 2017

KERSTDINER.

Locatie: Van der Valk te Voorschoten. Zet het vast in uw agenda.
Nadere informatie volgt.

27 DEC 2017

SJAAK BRAL (CABARET) VAARWEL 2017

Kosten € 29,50 voor VOV- leden, en € 32,- voor niet leden. Excl. busvervoer.
Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Sjaak Bral. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Gé van Niekerk, tel. 06 22448212 of email: gevanniekerk@hotmail.com

29 DEC 2017

DRS DOWN! IVO NIEHE’S DEBUUT ALS TONEELSCHRIJVER

Kosten € 27,50 voor VOV-leden, en € 30,- voor niet leden. Excl. busvervoer. Betaling dient uiterlijk twee weken
na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. drs. Down. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Gé van Niekerk tel. 06 22448212 of email: gevanniekerk@hotmail.com
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11 JAN 2018 ROB DE NIJS 75 JAAR - JUBILEUMCONCERT
Rob de Nijs wordt dit jaar 75 en trekt met zijn 35e theatertour door Nederland en België.
Kosten € 27,50 voor VOV-leden, en € 30,- voor niet leden. Excl. buskosten. Betaling dient uiterlijk twee weken
na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Rob de Nijs. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Thea Zweers tel. 071-5614084 of email: thealuyten10@Gmail.com

13 JAN 2018 ZWANENMEER: BALLET VAN DE STAATSOPERA VAN TATARSTAN
Kosten € 39,- voor VOV-leden, en € 41,50 voor niet leden. Excl. busvervoer. Betaling dient uiterlijk twee weken
na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Zwanenmeer. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377, E-mail: awbechtholt@casema.nl

16 FEB 2018

MY FAIR LADY MUSICAL

Beleef de beste musical ooit gemaakt! Kosten € 46,50 voor VOV-leden, en € 49,- voor niet leden. Excl. busvervoer. Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. My fair Lady. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510 of email: til.heysteeg@ziggo.nl

8 MRT 2018

DIE ZAUBERFLÖTE STAATSOPERA VAN TATARSTA

Een Magische theaterbeleving. Kosten € 41,- voor VOV-leden, en € 43,50 voor niet leden. Excl. busvervoer.
Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Zauberflöte. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377, E-mail: awbechtholt@casema.nl

14 APR 2018

VUILE HUICHELAAR: DE VIJFDE VAN ....

Kosten € 46,50 voor VOV- leden, en € 49,-- voor niet leden. Excl. busvervoer.
Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. VOV evenementen o.v.v. Vuile Huichelaar. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510 of email: til.heysteeg@ziggo.nl

ERGENS IN 2018 BELANGSTELLINGSREGISTRATIE MUSICAL ON YOUR FEET
On Your Feet is een waanzinnig swingende musical vol levenslust en kracht. Uiteraard met alle grote hits van
Gloria en Emilio. “Rhythm is Gonna Get You”, “Conga”, “Get On Your Feet”, “Don’t Want to Lose You Now” en
“1,2,3”.... je hoort ze allemaal Maak je benen alvast lekker los, want stilzitten is er niet bij!
Heeft u belangstelling dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377,
E-mail: awbechtholt@casema.nl

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. Wij vermelden in het nieuwsblad of een
evenement door gaat. V.w.b. busvervoer kan gemeld worden dat e.e.a. kan worden geregeld.
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt berekend hoeveel dit voor iedere deelnemer is. Dit
vervoer komt bovenop de prijs van de ticket.

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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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
STICHTING ALZHEIMER CAFÉ
VOORSCHOTEN

ZAKJES, POTJES, ZEGELTJES, BOEKJE,

Bijeenkomst elke derde woensdag van de maand
in Ruimte Plus, Merelhof 7-11, Voorschoten.

We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen maar er is een tijd geweest
dat het loon contant uitbetaald werd. Soms per week of anders per maand
maar altijd in een zakje. En daarvoor moest de baas naar de bank om al
het loongeld voor de werknemers op te halen, de briefjes maar ook soms
vele, zware rolletjes met centen, stuivers, dubbeltjes…. Want alles werd
tot op de cent uitbetaald, wat meestal het geval was omdat premies afgehaald werden.

INLOOP: 19.00 uur
AANVANG: 19.30 uur, EINDE: 21.30 uur.
TOEGANG GRATIS VOL=VOL!

WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017
THEMA: DEMENTIE: KUNST EN GENIETEN

En dan begon het thuis: potjes maken want er was geld nodig voor huur,
voor kolen, licht, kleding, eten, …En wee je gebeente als de man die de
huur kwam ophalen al om half vijf voor de deur stond terwijl vader pas om
6 uur thuiskwam.
Op de Brabantia gleuventrommel staat ook “vakantie” maar vakantie was
er voor de oorlog toch vaak niet bij. Of wacht: je ging logeren bij je familie,
op de fiets ernaar toe en soms overnachten in een jeugdherberg.

GASTSPREKER: GEERT-JAN BORGSTEIN,
volwasseneducatie Museum Het Mauritshuis
Presentatie aan de hand van een schilderij over de
´onvergeltelijke´ rondleiding in het Mauritshuis voor
mensen met dementie en hun partner of mantelzorger.
AANMELDEN PER EMAIL BIJ:
jatcornelissen@casema.nl
of 071-5616048,
bgg 0715611799

En altijd was het: sparen, sparen, sparen. Eerst sparen en dan kopen.
We kregen het met de paplepel ingegoten. Het begon al vroeg met centen
sparen. Ik kan me mijn spaarpot nog herinneren: een blikken in de vorm
van een hondenhok en als je op een knopje drukte kwam er de hondentong uit. Daar moest je muntje op en weer drukken en bam…. muntje verdwenen. En al wist je echt nog niet waarvoor je spaarde, prachtig waren
die rammelende centen in je spaarpot.

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

Toen ik later in een stenen varken spaarde, vond ik het rampzalig dat ik
mijn spaarpot kapot moest maken om aan het geld te komen. De dubbeltjes kon ik er nog wel met een mes uitschudden, maar dat lukte niet met de
grotere munten.
Op de lagere school kwam er 1 keer per week een
man van de Boerenleenbank. Die ging dan in de gang
zitten aan een tafeltje en daar kon je voor 10 cent
(groene) zegeltjes kopen die hij van een rol afhaalde.
Als je kaart vol was kreeg je een tientje….. ja, voor op
je spaarbankboekje.
MOnique

KOOPT U OOK BIJ
ONZE ADVERTEERDERS?
Bekijk de aantrekkelijke kortingen voor
VOV-leden in de Kortingsparade op blz. 34

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

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.
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

FOTORUBRIEK
Op de foto is het huis van Eggink te zien. En deze mijnheer Eggink teelde lelietjes van dalen (in België 1mei
klokjes genoemd) In het voorjaar liep men met plezier
langs het huis omdat, zoals bij Berbice, de tuin vol stond
met sneeuwklokjes.
Op deze plaats is tot twee keer toe een Albert Heijn gebouwd.

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

Het gebouw op de achtergrond van de foto leerde ik als
kind kennen als het Raadhuis van Voorschoten (vandaar
Raadhuislaan) Zo’n 200 jaar geleden woonde en werkte
de burgemeester van Voorschoten in het Baljuwhuis en
vergaderde de Raad in een speciaal lokaal van het Wapen van Voorschoten. Met een inwoneraantal van 2500
werd tegen 1900 vanwege ruimtegebrek in het Baljuwhuis, een woonhuis aangekocht in de Treubstraat wat tot
het eerste Raadhuis van Voorschoten werd omgebouwd.
En toen men verwachtte dat het inwoneraantal nog vlugger zou stijgen door de komst van de blauwe tram, gaf
in 1923 Burgemeester Vernède de architect, die ook het
Vernèdepark had ontworpen, de opdracht tot het bouwen van een nieuw Raadhuis dat in 1926 in gebruik werd
genomen.
Ik herinner me heel goed dat in de vijftiger jaren in het
vooruitspringende gedeelde het politiebureau was. Buiten hing een vierkanten lamp met blauw glas waarin “Politie” stond.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

En in een lange rij, twee aan twee, gingen we onder de
boog door naar de gymzaal. Een hachelijke onderneming. Want dan moesten we ook langs de gevangenis
links lopen en moest ook altijd een van ons even bij het
raam gaan kijken of er ook een echte boef zat. Of we nu
echt verwachtten dat de boef dan een arm door de tralies
zou steken om ons te pakken weet ik nog steeds niet
maar wel dat een boef voor ons altijd een man was met
een dik hoofd en een stoppeltjesbaard. Boris Boef van
Walt Disney zal daar wel debet aan zijn geweest.
Toen de gemeente nog weer uitbreidde werden etages
boven de inmiddels gebouwde Albert Heijn gehuurd.
Maar toen de Parkschool vrij kwam kon in stijl worden
uitgebreid en bijgebouwd.
Inmiddels was het Raadhuis omgedoopt tot Gemeentehuis.
Naast het Gemeentehuis staat een gedenkteken aan
Burgemeester Vernède. Hoewel voor mij de winkelhaak
niet als vijver werd gezien (een vijver is toch rond) sloop
ik als kind vaak even over het hekje om naar de prachtige goudvissen te kijken die er zwommen.
Helaas zwemmen er geen goudvissen meer in de vijver.
Erger nog, de vijver, het monument is eigenlijk maar geworden tot een overwoekerd zootje.
Eef Broekhuizen

REACTIES OP DE
JULI/AUGUSTUS
FOTO:
dan aan het einde daarvan zijn weg te vervolgen
naar de Wijngaardenlaan
of Den Haag.

Het grote huis op de foto droeg de naam “ Welgelegen”.
De locatie was aan het begin van de Schoolstraat waar
nu de rotonde is. Op de achtergrond is nog een zijvleugel van het gemeentehuis zichtbaar.
De foto dateert uit de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Toen was er nog geen omleidingsweg (Koningin Julianalaan). Wat men toen, in die tijd, verkeer mocht noemen
moest zijn weg vinden door de smalle Schoolstraat om
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Aan de rechterzijde van
het huis zou een sierlijk
monumentaal
tuinhek
hebben gestaan. Het
werd gesteund door twee
stenen pilaren. Op de foto
is het nog enigszins zichtbaar. Om dit stukje nostalgie voor vernietiging te behoeden is het in zijn geheel overgeplaatst als scheidingslijn
tussen landgoed Berbice en Zilverfabriek alwaar het nog
steeds staat.
In het huis zou een artsen echtpaar hebben gewoond.
Deze kapitale woning werd in 1940 afgebroken.
							
Daan Heijmans
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DICO
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ZOMAAR EEN WEEKEND IN JULI
Als u dit leest is het rond eind augustus en ik schrijf dit nu op 17 juli 2017.
Wat gebeurt er veel in 6 weken. De tijd raast maar door!

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

Vandaag was er veel om bij stil te staan en dat heb ik - geholpen door
mijn onvolprezen Volkskrant - uitvoerig gedaan. De emoties gingen dezer
dagen alle kanten uit: Het onmetelijke verdriet en gevoelens van machteloosheid bij het lot van Appie Nouri, die niet alleen een geweldige belofte
voor het edele voetbalspel blijkt te zijn geweest maar ook een verblijdend
blij mens; een voorbeeld en inspirator. Momenteel is er alleen maar bekend
dat hij nooit meer zal kunnen functioneren. Hij ademt nog wel maar er is
geen activiteit in de hersenen. Vreselijk. Dit leven is over. Hoe moeten de
mensen die nauw om hem heen leefden daarmee omgaan? De gedachten
gaan al gauw naar het lot van Prins Friso na zijn ski-ongeluk. Een nachtmerrie voor de nabestaanden: jaren van machteloos afscheid nemen.
Dit brengt mij even fast forward naar 31 augustus waarop er massaal teruggedacht wordt aan de dood van prinses Diana bij een crash in een tunnel in Parijs; nu 20 jaar! geleden. Het lijkt als de dag van gisteren maar ook
toch alweer “lang geleden”. Onze levens zijn inderdaad als een “candle in
the wind”. Wie herinnert zich niet die afscheidsdienst waarbij Elton John dit
lied zo indringend vertolkte?
Hoe gaan wij met dit soort gebeurtenissen om? En dan zijn wij nog maar
toeschouwers en meestal geen nauwbetrokkenen. Het leert ons in elk geval dat het leven kort kan zijn en dat verwachtingen wreed verstoord kunnen worden. Het roept ons op om vooral NU te leven!
Voor ons - senioren - is het belangrijk ons te realiseren dat alles wat we
gedaan hebben voor “later”, betekent dat dat NU is. Onze levenshorizon
wordt steeds beperkter, dus doe alles waar je al lang van gedroomd hebt
vooral NU! Als het NU nog kan heb je geen zekerheid dat dat volgend jaar
of over 5/10 jaar nog zo is. Onze lichamen zijn door de tand des tijds en
onze levensgewoontes aangetast en brozer geworden. Als je (nog) met
z’n 2-en en beiden gezond bent, ben je op gevorderde leeftijd sowieso al
spekkoper. Realiseer je dat en geniet ervan! (Zo spreek ik mijzelf in elk
geval toe!)
Dit weekend heb ik dus genoten van diverse sportgebeurtenissen: Wimbledon, waar de sympathieke Roger Federer, de sierlijkste tennisspeler aller
tijden voor de 8e keer gewonnen heeft. Bauke Mollema, die een indrukwekkende solo in de Tour de France winnend afsloot. Klasse. Heroïsch!
We hebben de voetbaldames op het EK in ons land een geweldige prestatie zien leveren tegen Denemarken, Noorwegen en België. Prachtige promotie voor het damesvoetbal dat gehonoreerd werd met geweldige belangstelling; meer dan 2 miljoen kijkers per wedstrijd.
Sport is belangrijk. Jong leren je lichaam te bewegen, je in te spannen en
ook fysiek en mentaal verder te reiken dan gemakkelijk is, maakt dat je bij
het klimmen der jaren zolang mogelijk een optimaal werkend lijf kan hebben. Ik zie gelukkig dagelijks mensen van zelfs over de 90 hun boodschappen op de fiets doen. Die zijn dus zowel mentaal als fysiek fit gebleven.
Maak er dus een gewoonte van je lichaam de beweging te geven die je juist
bij het ouder ten voordeel zal strekken. Het trotse gevoel dat je je lichaam
op die manier goed onderhouden hebt is een geweldig rendement van je
inspanningen.
Geniet ervan!
Dico van Barneveld
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GISELLA
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Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

COMMUNICATIE
Door:
Gisella van Duijnen

Ons hele leven bestaat uit communicatie, zonder communicatie zou het niet mogelijk zijn. Alles wat leeft communiceert: mens, dier en plant. Neem de stoet mieren, ze hebben een voorman/ vrouw die ze leidt, en de vogels in de
lucht, als ze net als een eskadron vliegeniers over onze hoofden vliegen? En planten die in elkaar groeien? Maar
waar ik het over hebben wilde is de schriftelijke communicatie tussen de mensen: er is een schrijver, dus moet er
ook (bijna altijd) een lezer zijn. Waarom anders schrijven als niemand het leest? Ikzelf ben dol op lezen en ook op
schrijven, daarom heb ik aan onze eindredacteur -Rob Rietveld- gevraagd wat onderwerpen voor mijn column te suggereren. Op deze manier zou ik beter met de VOV-ers communiceren aangezien we plus minus dezelfde interesses
hebben.

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Mantelzorg was het eerste item van Rob, maar dat was ook mijn eerste prioriteit. Ik had gehoopt voor de verkiezingen
dat we snel een regering zouden krijgen en dat snel iets zou gebeuren met schrijnende gevallen van eenzame ouderen en mantelzorgers die het niet meer zien zitten. Helaas, het enige nieuws is dat de premie voor de zorg een stukje
duurder zal worden. Daar zitten wij ouderen werkelijk niet op te wachten! Onze heren politici, ego trippertjes par
excellence, zijn meer bezig hun imago op te poetsen, dan aan een regeringsvorming te denken. Over dit onderwerp
kunnen we nog lang en breed communiceren! Wat denkt u over zelf rijdende auto’s? Zelf heb ik nooit gereden, vier
keer het rijexamen geprobeerd, daarna opgegeven: geen rijbewijs, voor mij was het lopen of het openbaar vervoer.
Maar met de zelf rijdende auto is misschien een rijbewijs niet nodig en ook niet een leeftijd stop. Honderdjarigen in
een zelf rijdende auto? “Cool“ zou mijn kleindochter zeggen.
Een ander item is de afbrokkelende zorg. Eigenlijk kan je alles kopen, mits je betaalt. Met een dikke portemonnee of
een fors PGB kan je het wel doen. Maar moeten we juist niet opkomen voor de ouderen die noch het ene noch het
andere hebben? Neem bijvoorbeeld de mobiliteit. De Cirkelbus is in Voorschoten een geweldig vervoersmiddel, vijf
dagen p.w. van negen tot vijf kan je kris kras door het dorp, naar de dokter, de markt, je kennissen, enz...enz...Niets
is te veel voor de vrijwilligers… vooral hun geduld vind ik bewonderenswaardig.

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

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

Maar nu het weekend, of een avondje bioscoop: praktisch onmogelijk zonder familiehulp, en geloof me er zijn ouderen zonder familie in Voorschoten of elders. Trouwens je wilt vrienden en familie ook niet altijd belasten. (Je kan gauw
een oude zeur worden) Mijn ervaring met de Regiotaxi is niet goed, ik hoop dat anderen het beter hebben getroffen.
Er is ook de gewone taxi, maar daar moet je werkelijk een hele dikke portemonnee hebben: een rit naar het dorp van
de Leidseweg-noord naar het dorp op zaterdag of zondag kost me heen en terug de aardige som van bijna 30 euro
( kleine fooi inbegrepen)! Vroeger kregen we in onze magazine van taxi bedrijf Avance een bon ter waarde van 6.90
euro voor een rit in het dorp, en wat was dat leuk!!! De “beau geste” van Avance is helaas niet doorgegaan. Wat ik
ook nog heel erg vind is dat je lang moet wachten al heb je zelfs de retour-rit al besproken. “Mevrouw, u belt en we
komen u ophalen”. De laatste keer hebben mijn man en ik op een zondagmiddag bijna 45 min. gewacht op de taxi!
Mobiliteit in het weekend: daar zou ik graag een oplossing voor willen
zien. Door de week, soos, bingo, zwemmen, bridgen, handwerken,
biljarten, er is van alles te beleven.
In het weekend? Achter de geraniums?
Beste VOV-ers, u hebt gelezen hoop ik, wat ik heb geschreven. We
hebben gecommuniceerd. Of we het eens of oneens zijn, dat is een
andere zaak. Dan kunnen we discussiëren!
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Woningtextielhuis

INGEZONDEN

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

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

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

DE KEUKENHOF
Samen met Cameron, een Australiër, op pad naar Lisse, twee dagen voor het sluiten van de Keukenhof, ik had hem gewaarschuwd, de tulpen die we op de reclames zien zijn uitgebloeid dus het wordt zoeken naar wat er toevallig nog te zien
is. Behoudens een klein aantal waren de tulpen inderdaad verdwenen, allemaal bedden met stelen en niets er op, maar er
was nog een heleboel te ontdekken.
Eerst een klein stukje geschiedenis:
De Keukenhof is gesticht op het landgoed van Kasteel Keukenhof. Het Landgoed Keukenhof is ontstaan toen de hofstede
‘Keukenhof’ werd gebouwd in het keukenduin van slot Teylingen. Het keukenduin ontleent zijn naam aan het feit dat de
opbrengsten van het duingebied zoals wild, vee en allerlei kruiden en bessen bestemd waren voor de huishouding ofwel
keuken van het slot. Jacoba van Beieren (1401-1436) haalde uit het Keukenduin groente en fruit voor de keuken van kasteel Teylingen.
Landschapsarchitecten Jan David Zocher en zijn zoon Louis Paul Zocher, later ook de ontwerpers van het Vondelpark,
richtten in 1857 de tuin rondom het kasteel opnieuw in. Die toenmalige tuin, in Engelse landschapsstijl, vormt nog altijd
de basis van de Keukenhof. In 1949 bedacht een groep bloembollenkwekers en exporteurs het plan om op het landgoed
een tentoonstelling van voorjaarsbloeiende bloembollen te maken. Het lentepark Keukenhof
was daarmee een feit. In 1950 ging het park voor het eerst open. Het was direct een succes:
236.000 bezoekers. Inmiddels doen zo’n 100 “zogenaamde” hofleveranciers ieder jaar mee
met de tentoonstelling en in dit jaar vond de 68e editie plaats en kwamen er 1,4 miljoen bezoekers.
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Foto’s: Cameron Martin
Audio • Video
Audio
• Wasautomaat
• Video • Wasautomaat
• Vervanging
• Vervanging
• Reparatie
• Reparatie
• Onderhoud
• Onderhoud
• Vervanging
• Vervanging
keuken inbouwaparatuur
keuken inbouwaparatuur

Wat is ons bijgebleven? Direct na de ingang staat een jongedame, Jacoba herself, om informatie te verstrekken en om gefotografeerd te worden samen met eenieder die dat graag wil. In het
park kom je wel honderd stuks beeldende kunst tegen waaronder mijn favoriet, de roze bril. De
bloemen die je buiten mist zijn in overvloed en uitstekende conditie te zien in de paviljoens. Het
Beatrix paviljoen is helemaal gewijd aan orchideeën, Het Oranje Nassau paviljoen heeft allerlei
soorten snijbloemen en Willem Alexander tulpen, lelies en nog heel veel andere bloemen en
planten. De paviljoens maken meer dan goed wat buiten ontbreekt.

Audio • Video • Wasautomaat • Vervanging • Reparatie • Onderhoud • Vervanging keuken inbouwaparatuur
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INGEZONDEN
BRIEF UIT HET
FAMILIEARCHIEF!

Uniek in de regio
Shockwave therapie: de nieuwste behandeling met
snel resultaat bij (chronische) klachten. Hielspoor,
achillespeesletsel, knie, tennis- of golfelleboog en
schouderpeesklachten met en zonder verkalkingen.
Met echografie voor een nog
scherpere diagnose!
Meer informatie op www.kolijnfysiotherapie.nl
of bel ons 071-54 28 999
Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Vrouwlief,

De draad maar snel
weer
opgepakt;
DEEL 2
toen ik gistermiddag
boven moest zijn,
Door: Theo Groenewege
bleek er een grote
plas onder de vrieskist te staan, die al
een poosje buiten
gebruik is. Hoe dat
kon weet ik niet. Ik
heb maar een bezem genomen en
het water over de
trappen naar beneden geveegd. Het
was wel een leuk
gezicht, het leek wel
een riviertje. Ik had
van tevoren de huisdeur opengezet, dus het water kon zo
naar buiten. Het was trouwens bruinig dat water, dus nu
zie je overal bruine strepen, maar vim is er goed voor zeg
ik dan maar. Ook het gras kon er blijkbaar niet goed tegen,
want ook dat is bruin geworden, maar daar komen we ook
wel weer overheen. Ik heb net een kopje koffie ingeschonken. Ook dat ging niet helemaal zonder moeilijkheden.
Toen ik het gas aan wilde steken, begon de koelkast te
brommen en toen ik een klap op de koelkast gaf, sprong
ineens het gas aan. Ook dus iets om te onthouden, je moet
wel de aansteker boven de koelkast houden. Ik heb gisteravond ook nog de kraan van de wasmachine dichtgedraaid.
Toen ik het licht in de keuken aandeed, hoorde ik die kraan
lopen. Gelukkig ging het licht wel aan. Ik wist trouwens niet
dat water, gas en licht zoveel met elkaar te maken hebben.
Overigens kan ik je melden dat de kruimeldief werkt. Ik ging
hem in de kamer proberen en stootte daarbij tegen het TVtoestel, het Noorse beeldje begon te wankelen, maar ik kon
het nog net redden.
Je moet de groeten hebben van onze twee sijsjes. Het leek
me een goed idee om ze bij elkaar in één kooi te zetten.
Om ze een beetje langzaam aan elkaar te laten wennen
heb ik ze eerst verdoofd met dat spul dat je in de WC spuit.
Het ging prima. Alleen had ik Thijs misschien een beetje te
grote dosis gegeven. Die deed er het langst over om weer
bij te komen. Ik had de kooi op de tafel gezet en spoot toen
natuurlijk ook over een plant die er achter stond. Die is nu
ter ziele, jammer. Maar de vogeltjes leven nog. Ze zitten rug
aan rug. Wel is Thijs erg mager geworden. Dat kan ook wel,
want in de hoek van de kooi ligt een hele berg veren.

We zullen Gijs dus een beetje in de gaten moeten houden.
Het is 5 uur nu en ik heb net de aardappelen op het gas gezet. Ik moest wel weer eerst een klap op de koelkast geven,
maar het gas brandt nu toch. Ook de jus staat op en de andijvie, die ik vanmorgen al vroeg uit de diepvries haalde. Ik
moet je trouwens nog iets vertellen over gisteravond. Ik wilde de schemerlamp op de lage tafel bij het raam aandoen.
Ik drukte op de knop, maar in plaats van dat het licht ging
branden, ging de voordeurbel! Ik dacht nu zal je zien, dat
als ik op de voordeurbel druk de schemerlamp aangaat en
ja hoor. Het lijkt me wel een leuke voor visite en wat dacht
je van eventuele inbrekers, hoewel die bellen meestal niet.
Zoals je misschien wel begrepen hebt, heb ik de brieven in
etappes geschreven. Af en toe doe ik wat anders. Zo heb
ik net een handgemeen tussen onze vogeltjes moeten beslechten, hoewel handgemeen, je kan beter zeggen ‘pootgemeen’. Thijs lag op zijn rug te schreeuwen en Gijs stond
met een poot op Thijs z’n borst. Het had niet langer moeten
duren of Thijs had de geest gegeven.

Nu kwam hij behoorlijk gehavend uit de strijd en weet je
waar het om begonnen was? Om de gierst! Er hing maar
één streng in de kooi en blijkbaar hadden ze er tegelijk trek
in gekregen. Nu kon ik er wel een streng bij hangen, maar ik
vond het uiteindelijk toch verstandiger om allebei de kooien
weer in gebruik te nemen. Op het ogenblik zijn onze vogeltjes om het hardst aan het fluiten, dus het leed is weer
geleden.
Zo en nu ga ik deze tweede brief snel posten dan heb je
hem nog op tijd voordat je naar huis terugkomt. Laat de
brieven maar niet aan je moeder lezen, want dan maakt ze
zich maar ongerust over alle rampspoeden. Jij schrikt daar
minder van!
Liefs, je Theo x

HELPSTERS ZIJN.......
Zij: die begrip tonen voor mijn onzekere stap en bevende hand.
Zij: die weten dat mijn oren meer moeite hebben met horen.
Zij: die niets lieten merken toen ik morste met mijn koffie.
Zij: die even stil staan om een praatje met mij te maken.
Zij: die nooit zeggen “Het is al de tweede keer dat u dit vertelt”.
Zij: die de gave bezitten om gelukkige dagen van vroeger op te roepen.
Zij: die een helpende hand bieden aan het slot van ons leven.
						
Mevr. Ariëns
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Afscheid Bar Bistro het Wedde

Aan al het goeds komt een einde, Arnold Spoor en Peter l’Amie nemen na 37 jaar afscheid van Bar Bistro
het Wedde. Het zijn geweldige, gezellige en plezierige jaren geweest. Met het motto: “lekker eten hoeft
niet duur te zijn” zullen wij voor de laatste keer, de maand augustus, nog een prachtig maandmenu presenteren in overleg met de wens van de gasten.
Terugkijkend op 37 jaar hebben wij een heleboel feesten, huwelijken en diners georganiseerd. Wij hebben dit altijd met veel plezier en liefde gedaan. Van golfclinics, een mooi zonnig en vol terras, tot aan 60-, 70-, 80-jarige verjaardagen, alles hebben wij met
alle gastvrijheid willen doen voor u en wij kijken hier met veel blijdschap op terug. Hopelijk heeft u dat ook zo bij ons zo ervaren.
Aangezien de leeftijd van Arnold (70!) heeft hij in overleg met het team besloten om het goed, hoe moeilijk ook, af te sluiten met
een gezellige receptie voor alle gasten, vrienden en familie.

WIJ WILLEN IEDEREEN VAN HARTE UITNODIGEN OM

ZATERDAG 2 SEPTEMBER VAN 14.00 -17.00 UUR
DE 37 JAAR FEESTELIJK EN GEZELLIG AF TE SLUITEN
Wij hopen van harte dat u dit met ons wil delen. Iedereen is van harte
welkom om nog een laatste keer met ons een drankje en een hapje te
nuttigen om de prachtige jaren af te sluiten en de deur achter ons dicht
te doen.
Wij willen iedereen bedanken voor de keer of keren dat u op het Wedde
bent geweest en willen al onze gasten bedanken voor het vertrouwen dat
u in Bar Bistro het Wedde en in ons team heeft gehad.
Arnold Spoor, Peter l’Amie en het team van Bar Bistro het Wedde

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

REGELS,
REGELS,…..

06 14 47 66 77

Ik fiets graag, heel graag. En ja, dan moet je wel eens een voorrangsweg
oversteken, met in het midden een vluchtheuvel. Dan kan het zijn dat ik even
tussenin moet staan wachten op het verkeer.
Maar wat ik niet snap is dat auto’s op die voorrangsweg gaan stilstaan en
gebaren maken dat ik over kan steken. En ze blijven staan, ook al wijs ik ze
op de haaientanden die er vlak voor mij op de grond staan. Ik heb helemaal
geen voorrang, u heeft dat. Maar nee, ze blijven net zo lang staan en net zo
lang gebaren totdat ik op mijn fiets klim en oversteek.

voorschoten

Waarom? Ik heb helemaal geen voorrang. En ik vind het dus helemaal geen
aardig gebaar. Ik vind het eigenlijk meer een beetje dom en ook nog eens heel
erg gevaarlijk. Want het leert met name jonge fietsers alleen maar: die auto
stopt toch wel voor me, voorrang of niet. Er zal dan maar een auto zijn die niet
stopt. Welke jeugd houdt zich hier nu niet aan de regels?

Geplaatst met toestemming van:

Hoe moeten kinderen leren wat voorrang is?
Kijk, op een keer hoosde het en reed ik in mijn auto naar huis toen ik aan
de kant een moeder zag met kinderwagen en kind aan de hand die wilde
overteken. Ja, toen ben ik even gestopt. Moeder blij en duim omhoog. De
automobilist achter mij niet, die bleef toeteren.
Lieve automobilist, wilt u alstublieft gewoon doorrijden als u voorrang heeft?
Want heus, ik smelt niet, kan echt wel eventjes wachten. Tenzij het hoost
natuurlijk.
Monique Morsink
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DeltaDents

RECEPT/PUZZEL

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
UITLEG BRIDGE HERSENKRAKER

praktijk voor tandheelkunde
De gecombineerde tandarts-implantologie praktijk
voor uw:
• implantaten onder een volledige prothese (klikgebit)
• vervanging van een verloren gegane tand of kies
door een implantaat
• goede samenwerking met tandprotheticus
Buschman
• alle (reguliere) tandheelkundige behandelingen
• behandeling van tandvleesproblemen

KABELJAUW MET PREI

• second opinion, een eerlijk vrijblijvend advies

4 personen
Bereidingstijd: Tussen 15 en 30 minuten

Voor meer informatie: www.deltadents.nl
of bel voor een afspraak 071 516 16 00

INGREDIENTEN

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

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:

4 moten kabeljauw
3 el olijfolie
tijm
oregano
marjolein
Italian Mix kruiden

curry
8 kleine stronken prei
bakboter
2 el witte wijnazijn
1 el balsamico

BEREIDING

PUZZEL

WOORDZOEKER

Kruid de kabeljauw met peper en zout, oregano,
marjolein, tijm en curry en stoom de kabeljauw 2
minuten op 180°. Stoom de prei 2 minuten op 105°,
bak hem kort aan in wat bakboter (als je geen
stoomoven hebt, 6 minuten koken en spoelen onder koud water of in een stoommandje).
Als de prei mooi aangebakken is doe je er een
scheut olijfolie bij als smaakmaker. Voeg wat azijn
in de pan, roer en zet de pan van het vuur.
Meng de jus van de vis met de vinaigrette.
Serveer de vis op een bedje van prei en sprenkel
de vinaigrette erover.

UW RECEPT HIER!

Heeft u een recept dat u hier wilt delen?
stuur het naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven mag u sturen naar:
Mieke van Berkum,
Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

aanleveren
afgunstig
afval
benauwd
bergwand
beschermd
bureaula
expediteur
ingaan

koran
krokus
lachbui
omgekeerd
pinda
smaragd
stevig
trolleybus
trouwkoets

tulpenbol
tweetalig
uiting
vakkundig
veulen
warenwet
wasstraat
zeekant
zwavelzuur
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
QUALITY LIFE

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

R. Wagnerlaan 85 - 071 561 48 48

alleen op vrijdag speciale
korting voor ouderen

GRATIS LICHAAMSEN VOEDINGSANALYSE

10% korting op
onze geldende
tarieven

M. SLOOS schilderwerken

071 562 00 45

10% korting en 4 jaar garantie op
het binnen- en buitenschilderwerk

ROEST TWEEWIELERS
Schoolstraat 62
071 561 24 96

Korting navragen in de winkel

GOLFBAAN HET WEDDE

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

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

RICHARD verkeersopleidingen
Veurseweg 106
071 561 95 07 of 06 534 134 08

Rijbewijs verlengen?
20% korting op al onze lessen

korting

WONINGTEXTIELHUIS

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 35 - 071 561 35 84

5% korting op
aankopen voor uzelf

Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op alle reparaties

10% korting op huismerk-inkt
op vertoon van ledenpas.

5% korting
op het
notarieel
honorarium

Voorstraat 55a
071 71 07 402
www.compleetit.nl

AUTOBEDRIJF HAMERS

G. BESUYEN Rijwielspecialist

APK KEURING € 25,Excl. afmeldkosten en roetmeting

Korting navragen
in de winkel

WONINGTEXTIELHUIS

BLOEMENHOFJE

NAGELSTUDIO Marian Handgraaf

Treubplein 2 - 071 561 79 79

winkelcentrum Hofland
071 576 56 33

10% korting op alle
andere producten

YOUR LIFE SPORTSCLUB
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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Dinsdagmiddag
van 13.30-16.30 uur.
Zaal open: 13.00 uur.
Thea de Jong;
Tel: 071 5316358

BILJARTEN/
KLAVERJASSEN

Woensdagmiddag
vanaf 12.00 uur.
Anko Hamringa;
Tel. 071 5613951

SOOSMIDDAG

Vrijdagmiddag
van 13.00-16.30 uur.
Kaarten, rummicup,
kletsen, bingo!
Elselien Veneman;
Tel: 071 5612502

TEKENEN/
SCHILDEREN

Maandagmiddag
van 13.30-15.45 uur
Diana van Bohemen
Tel: 06 17489592
Dinsdagmiddag
van 13.30-16.30 uur
Joke Creyhton-Rippen
Tel: 071 8891857

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

Donderdagmiddag
van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld,
Tel: 071 5619639/
0619695760

KLAVERJASSEN

CONSEPTO
HEKWERKADVIES

Dobbeweg 2 - 071 560 02 00

Treubplein 2
071 561 79 79

BRIDGEN

Maandagmiddag
van 13.30-16.00 uur.
Gijs Lyklema,
Tel: 071 5428536

10% korting

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

Dinsdag tm zondag
open v.a. 17.00 uur

5% korting

Schoolstraat 113 - 071 562 0050

Voorstraat 48 - 071 561 25 97

5%

VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3, VOORSCHOTEN. TEL: 071 888 86 34

Schoolstraat 146
071 561 38 91

Dobbeweg 3
071 561 50 02

VILANO HAARSALON

Voorstraat 16A - 071 561 95 12

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

FASHION 4 KIDZ

Tarieven navragen bij golfpro

ACTIVITEITEN IN HET VSC

KADOSHOP PEPIJN

KINDERKLEDING KINDERSCHOENEN

Richard Wagnerlaan 85

GRILL-RESTAURANT DE MAZZEL

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

VOV ACTIVITEITEN

KERAMIEK/
HANDWERKEN

Dinsdagmorgen
van 09.30-12.30 uur.
Lisette vd Born
Tel:071 5761524
alleen van 18.00-20.00 !

PATCHWORK

Vanaf 21 september
elke woensdagmorgen
van 10.00-12.00 uur
Lia Winkelman
Tel: 071 5765100

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.

Ben Vleeming,
Tel: 071-5614363

DAGREIZEN

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

MEERDAAGSE
REIZEN

Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

COLOFON
Bestuur
Voorzitter:
Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris:
Brenda Schnepper, Tel: 071 579 07 79
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester:
Peter de Boer, Tel: 071 561 56 96
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter:
Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl

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

KUNSTGALERIJ

Ledenadministratie:
Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Reiscommissie
reiscommissie@vovvoorschoten.nl
Evenementencommissie
Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl
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)

Nieuwsbrief
Eindredacteur:
Rob Rietveld, Tel: 071 561 96 39
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Inzendadres kopij:
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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.
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