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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

DEZE NIEUWSBRIEF
Kijk naar links en u ziet in een oogopslag wat deze nieuwsbrief u te bieden heeft compleet met vermelding van de bladzijde.
Wat we niet in de NB hebben maar best leuk om te vermelden is Repair Café Voorschoten (28-10-2017, Atelier GEMIVA,
Schoolstraat 100-108 (Passage), Voorschoten) en Gouden Voorschotense Kunstkring eert beroemde oprichters
(02-09-2017 t/m 19-11-2017, Voorstraat 14, Voorschoten)

RIJBEWIJS VERLENGEN
Eind mei viel er een brief van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, kort gezegd het CBR, in de bus, uw rijbewijs verloopt op 26 oktober
2017. De brief gaat op de stapel en de gedachtegang is oh, dat is pas
over 5 maanden dus laat maar even liggen. Een poos later bij het
opruimen van een stapeltje oude post komt de brief van het CBR
weer boven water, auw, dat rijbewijs verloopt over 6 weken, dus als
de wiedeweerga naar het gemeentehuis om even de verlenging te
regelen.
Na afspraak via internet wordt je op het
gemeentehuis vriendelijk ontvangen en
mag je zelf een volgnummer printen (de
mevrouw achter de balie zegt bereidwillig
als het niet lukt, mag u het ook aan mij
vragen) natuurlijk lukt het en stipt op tijd,
ding dong op naar balie no 3. Wederom een vriendelijke medewerkster, wat kan ik voor u
doen? Je legt het huidige rijbewijs op de balie en verteld dat je gekomen bent om het te
verlengen. De medewerkster kijkt naar het rijbewijs en zegt u bent al 75, bent u al medisch
gekeurd en heeft u de eigen verklaring al naar het CBR gestuurd? Maar natuurlijk niet. Heeft u de brief dan niet gelezen?
Jawel de eerste 2 regels. Oh, dat verklaard alles.
Boven de 75 moet u eerst een eigen verklaring invullen, dan gekeurd worden, vervolgens de verklaring naar het CBR sturen die dan nader onderzoek doet en als alles goed is krijgt u dan bericht dat u de verlenging mag aanvragen. Oeps, eerst
de eigen verklaring dan maar, hebben jullie zoiets hier? Wel zeker hebben dat voor u meneer, a la raison van € 33,80 mag
u hem meenemen. Is dat stuk papier niet gratis? Helaas niet, het stuk papier kost niet zoveel maar de behandeling door het
CBR moet helaas betaald worden, het CBR heeft uw eigen verklaring nodig om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen.
Nu op naar een keuringsarts, een oerwoud met prijzen van €30 tot €72,50; gezocht naar eerste mogelijkheid, kan over 10 dagen in Leiderdorp. Dat maar gedaan, kosten €32,50 na de keuring het formulier naar het CBR gestuurd. Wachttijd
4 tot 6 weken, helaas is dan mijn rijbewijs verlopen. De brief van het CBR is niet te
versnellen dus bezit je ziel in lijdzaamheid. In de tussentijd nieuwe pasfoto’s laten
maken, het goedkoopste van alles maar toch €12,50.
Na ontvangst van de verlossende CBR brief weer via internet een afspraak gemaakt en het rijbewijs aangevraagd, kosten €38,80. Ter plekke een afspraak gemaakt om 5 dagen later het fel begeerde document (een stukje plastic ) op te halen. En zo mag je na twee weken zonder rijbewijs en uitgaven die totaal € 117,60
belopen weer legaal de weg op.

FOTO VOORKANT SEPTEMBER NUMMER
Het is een bijgebouw van Klooster Oud Bijdorp het deel op de foto heet “Vlietzicht”

ONZE VOLGENDE BRIEF
Onze volgende Nieuwsbrief is de november uitgave. Deze brief zal
vanaf 26 oktober bij u bezorgd worden, de kopij ontvangen wij graag
uiterlijk 10 oktober.
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

BBQ VRIJWILLIGERS

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

Als dank voor hun inzet aan een van de activiteiten van de VOV,
ontvingen onze vrijwilligers in onze vereniging (en dat zijn er wel
60!) jaarlijks van het bestuur rond de feestdagen aan het einde van
het jaar, een VVV-cadeaubon.
Dit jaar leek het het bestuur leuk om alle vrijwilligers eens bij elkaar
te brengen en daarom had het bestuur bedacht om dit keer geen
cadeaubon uit te reiken maar om ze uit te nodigen voor een gezellige en voedzame activiteit.
Tijdens de barbecue konden zij kennis maken met elkaar en onder
het genot van een hapje en een drankje verhalen uitwisselen. Op 2
september hebben we met elkaar een bijzonder gezellig samenzijn
gehad, volgens velen de moeite van het herhalen waard!
Op deze bijeenkomst hebben we ook de
vernieuwde en uitgebreide toiletgroep in
gebruik genomen. Deze is door de firma
Kriek tijdens de bouwvakvakantie gerealiseerd, zodat wij zo min mogelijk last van
de werkzaamheden zouden hebben. John
Kriek zelf heeft de opening verricht door de
4 wc’s een voor een door te trekken. Gelukkig bleek alles uitstekend te functioneren.

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

DE VOV DANKT
AL HAAR VRIJWILLIGERS
VOOR HUN INZET!

VRIJWILLIGERSMARKT

Op zaterdag, 9 september was de VOV weer
met 2 kramen vertegenwoordigd op de jaarlijkse Vrijwilligersmarkt. Zo konden we middels
mooie en leuke resultaten van onze creatieve
activiteiten zoals boetseren, schilderen en tekenen de voorbijgangers tonen wat er allemaal
in ons gebouw te doen is. De tweede kraam gaf
een beeld van onze overige activiteiten. Fijn
was het dat, behalve bestuursleden, ook vertegenwoordigers van de computercursussen,
de klaverjas, bridge en reizen aan de kraam
mensen benaderden en te woord stonden. Aan
het begin van de ochtend, vlak na een enorme
plensbui, viel de belangstelling wat tegen maar
toen nu en dan het zonnetje doorkwam werd
het gezellig druk. Het leverde nieuwe leden op
en er waren wat mensen die het verrichten van
vrijwilligerswerk in beraad hebben.

Lid van

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

Graag willen wij onze leden bedanken voor de response op onze oproep om een
enquêteformulier in te vullen. Wie met vakantie is geweest of om andere reden het
nog niet bij ons in de brievenbus heeft gedaan, kan het alsnog doen. Waarschijnlijk
hebben ook een aantal leden nog niet de gelegenheid gehad om dit formulier in te
vullen. Helemaal niet erg: u mag dat nog doen tot 1 oktober. Hoe meer inzendingen
hoe meer mogelijkheid wij hebben om ons op de hoogte te stellen
van uw wensen en ideeën!

PR-FUNCTIONARIS

Wij zijn blij met de bereidheid van Sandra de Jong om ons te helpen
bij het promoten van onze vereniging. U vindt op pagina 7 in deze
brief wat meer info over haar.
Aat Stahlie
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Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

ac

Beste VOV leden,

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

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

Ik wil me graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Sandra de Jong en
ik ben in contact gekomen met de
VOV via mijn moeder, Thea de Jong,
die op dinsdagmiddag de klaverjasclub leidt.
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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
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Op dit moment ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer in mijn eigen evenementen-bureau Sandra 4
Events. Daarvoor heb ik jaren gewerkt als marketingcommunicatieadviseur. De kennis die ik daar heb opgedaan pas ik nog steeds met groot plezier toe tijdens
de evenementen waar ik bij betrokken ben, zoals onder
andere Voorschoten Jazz Culinair, de Beursvloer Voorschoten en de week van de Mantelzorg. Vandaar dat
ik door het bestuur van de VOV gevraagd ben om de
Public Relations voor de vereniging op te pakken.
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Doel is door regelmatige publiciteit meer bekendheid
over de activiteiten van de vereniging te krijgen en dus
meer leden.
Een klus waar ik me graag voor inzet. Dus hebben jullie
stukjes of activiteiten, waarvan jullie denken dat het leuk
is om naar de krant te sturen?
Laat het me weten en bel of mail mij:
Tel.: 06 14 62 67 58
Mail: mail@sandra4events.nl

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.
samen op reis • evenementen • computercursussen en workshops • maandagmorgen bridgeles • bridgen, klaverjassen, biljarten • teken- en schilderlessen, keramiek-/handwerkles en patchwork • wekelijkse soosmiddag met spelletjes, kaarten, biljarten, bingo • lief- en leedcommissie • 9x per jaar de Nieuwsbrief
• kortingen in winkels en restaurants • jaarlijks kerstdiner voor onze leden • jaarlijks
gratis 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
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VERENIGINGSNIEUWS

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

DE BRIDGEPAGINA

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

BRIDGELES

WOENSDAG 18 OKTOBER 2017
THEMA:
DEMENTIE: WAT IS DAT NU EIGENLIJK?

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Gijs heeft nog plaats voor leerlingen op de maandagmorgen
(10.30-13.00 uur):
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.
Ook voor de recreatie-bridge op de maandagmiddag van
13.30-16.00 uur is er nog ruimte voor meerdere paren.

GASTSPREKER:
KARIN SCHOKKER,
docent verpleegkunde

Maandag aanmeldingen bij:
Gijs Lyklema, Tel. 071 542 8536 of 06 1266 0937

• Is Alzheimer hetzelfde als dementie?
• Kan iedereen het krijgen?
• Kun je het voorkomen?
• Weten wij meer over erfelijke oorzaken?
• Wat zijn de behandelingsmogelijkheden anno 2017?
• Is Alzheimer te genezen?

DONDERDAG 13.00 TOT 16.30; BRIDGE MET KOFFIE-/THEEPAUZE
EN OP TIJD KLAAR VOOR HET BUSJE
BRIDGEKALENDER:

Kerstdrive : 21 dec.2017
Geen bridge : 28 dec. 2017
Geen bridge : 10 mei 2018
Einddrive
: 31 mei 2018
Start seizoen 2018: 6 sept.

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

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.

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

FINANCIËN
De kascommissie, vertegenwoordigd door onze nieuwe penningmeester, heeft de donderdag middag financiën van
het Afgelopen seizoen (2017/2017) gecontroleerd en helemaal in orde bevonden. Om gelijke tred te houden met de
gestegen prijzen voor de speelmiddelen moeten we helaas een verhoging van de contributie doorvoeren, die wordt
net als voor de maandagbridge € 20.-

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

LEDENBESTAND
We zijn het nieuwe seizoen gestart met 39 leden. Zeven leden moesten helaas in verband met hun gezondheid opzeggen en we mogen een nieuw lid verwelkomen. We hebben nog plaats voor een aantal leden, verder zoeken we
nog iemand om een paar te vormen. Als jullie nog iemand kennen die wil bridgen, laat het Heti of Rob dan snel weten.

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.

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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LIEF EN LEED

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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.
Afgelopen maand is onze commissie uitgebreid met twee nieuwe dames, te weten Emmy Krijbolder en Joke van
Manen. Eerder mochten we al Monique Morsink welkom heten en verder zijn we blij dat Ria Happel ons nog blijft
versterken.

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!

10

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

Mevrouw M.J.C. Modderman-Barrieu vindt de VOV
een geweldige vereniging. Zij bezoekt de soosmiddag
en ze gaat wel eens met de rivier-cruise mee. Ze bedankte Lien voor de kersenbonbons.
De heer T. Groenewegen verblijft in Overrhyn nadat hij
eerst in het ziekenhuis had gelegen. Hij vertelde Els dat
hij weinig contact heeft met zijn medebewoners. Gelukkig kreeg hij ook nog bezoek van een nicht.
De familie C. Meijdam-Hijkoop was 65 jaar getrouwd.
Els is met mevrouw naar haar man gegaan op de eerste
verdieping van Adegeest en hebben daar gezellig met
hem gebabbeld. Mevrouw gaat iedere dag naar haar
man. Later nog met mevrouw in haar appartement een
drankje genuttigd. Het feest hebben ze met de familie
gevierd en deze mensen laten op mij een heel tevreden
indruk achter.
Met een bosje bloemen bezocht Monique mevrouw
G.A.J.E. van den Berg-Werner voor haar 95ste verjaardag. Ze hebben heerlijk zitten kletsen. Volgend jaar
weer!
Vlaggetjes en ballonnen sierden de tuin. Op de deur in
gouden ballonnetjes, haar leeftijd.

Mevrouw A.M. Koning-Velden vierde haar 99ste verjaardag! Gelukkig was het ook nog eens prachtig weer
en konden haar vele bezoekers lekker met haar in de
tuin zitten. De zonnebloemen die Monique meebracht,
gaven een extra vrolijk tintje aan deze heuglijke dag.
Mevrouw J.H. Ruiter-Made kende Piet nog goed van de
bootreizen en de cirkelbus. Ondanks haar leeftijd van 90
jaar is zij nog vitaal. Haar kinderen bezoeken haar regelmatig en gelukkig is er van eenzaamheid geen sprake.
De familie A. Vis-Taal kreeg bezoek van Piet. Mevrouw
gaat vier keer per week naar de dagopvang en is daar
actief met de stiften om kleurige afbeeldingen te maken.
Piet kreeg er twee mee naar huis. Thuis wordt mevrouw
goed verzorgd door haar man.
Ria feliciteerde de heer J. Dijkema met zijn 92ste verjaardag. De jarige vertelde veel over zijn militaire leven.
Hij is nog zeer verknocht aan Indië. Dat kwam vooral
door zijn tante. Zij heeft in de oorlog o.a. Joodse kinderen van de razzia gered. Hij is blij met zijn schoonzus.
Ook is hij trots op zijn aandeel in een film. Met heimwee
denkt hij terug aan zijn leven in het verre Oosten.
An bracht mevrouw C. Avezaat-Wijmeren een bezoek.
Zij woont met veel plezier in Adegeest en heeft haar verjaardag gevierd bij haar kleindochter waar ze erg van
genoten heeft. Mevrouw doet haar boodschappen nog
zelf met de rollator aan de Van Beethovenlaan. Ze geniet
nog van alles en gaat nog vier dagen met haar dochter
met een boottocht mee. Als je 101 jaar bent is er veel
te vertellen. Het bezoekje (van 2 uur) vond ze wel een
beetje kort, maar met de plant was ze erg blij.
De heer I.F. Duijnen kreeg bezoek van Thea.
Mevrouw had ook een oud collega van Thea
uitgenodigd omdat die hun helpt. Het was reuze
gezellig onder het genot van het eten van een taart
met pruimen uit eigen tuin.
De heer H.L. Langendoen verzocht het volgende op te nemen: Namens de familie willen wij u heel
hartelijk danken voor uw medeleven en aanwezigheid
bij de uitvaart van mijn vrouw Rie Langendoen-Koree.
Vooral de hartelijke brieven en de mooie condoleancekaarten zijn in deze periode een enorme troost voor ons
geweest.
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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 zijn we weer begonnen aan de cursus 201672018. Er is nog steeds behoefte aan computercursussen die zich
richten op senioren. Dankzij de inzet van onze begeleiders kunnen
we onze cursisten nagenoeg individueel begeleiden. Zo kunnen we
ingaan op de specifieke problemen van de cursist. Dat maakt de
VOV computercursussen voor senioren zo uniek!
Heeft u al de Windows 10-makersupdate ontvangen? Alhoewel deze update in april werd gelanceerd, hebben nog lang niet alle
gebruikers deze update gekregen. En nu heeft Microsoft aangekondigd dat in oktober weer een nieuwe grote update uitkomt voor
Windows 10. Die wordt de Fall Creators Update ge-noemd. Er gaat opnieuw een en ander op de schop in Windows 10. Wellicht
zult u weer maanden moeten wachten voordat u aan de beurt bent om de update te ontvangen. In onze basiscursus Windows 10
besteden we aandacht aan de ontwikkelingen van Windows 10. Als u nadere informatie wilt hebben over onze cursussen, kunt u
altijd terecht op onze inloopochtenden.

ZO MOET DAT IN WINDOWS 10.

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

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 27 nov. om 10.00 uur.
Start op vrijdagochtend 2 dec. om 10.00 uur.

LEKKER OP DE BANK COMPUTEREN MET 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 internetten? Wat is het
nut van Bladwijzers? Dit en nog veel meer leert u in de
workshop Basiskennis iPad. Zo heeft u meer plezier van
uw iPad.
Neem uw eigen iPad mee. Zorg dat die geheel (100 %)
is opgeladen!
Start op dinsdagochtend 28 nov. om 10.00 uur.

WAT LEUK DAT JE ZOIETS KAN MAKEN IN 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 verjaardagskalender 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.

Let op!! De cursussen starten alleen bij voldoende belangstelling!
DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN

AANMELDEN:

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

VOOR DE CURSUSSEN EN
WORKSHOPS KUNT U ZICH
AANMELDEN BIJ:

Bestemd voor iedereen die zich wil informeren over de computer of tablet en de vele toepassingen. Ook kunt u informatie
krijgen over onze computercursussen. De begeleiders zullen
uw vragen beantwoorden. Als u uw laptop of tablet mee neemt,
kunnen de bege-leiders 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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VAN DE REISCOMMISSIE
FOTOVERSLAG RIVIERCRUISE: VAN STRAATSBURG NAAR ANTWERPEN

Nadat de reizen van het jaar 2017 grondig zijn geevalueerd, gaat de Reiscommissie zich nu richten op het programma voor de reizen in 2018. Wij
hopen weer een aantrekkelijk aanbod voor zowel de dagreizen als de
meerdaagse reizen samen te stellen, daarbij kunnen wij natuurlijk altijd uw
hulp gebruiken: suggesties en ideeen van harte welkom!
Mail: reiscommissie@vovvoorschoten.nl of telefonisch bij de leden van
de Reiscommissie.
Ook kijken wij uit naar verslagen van de reizen van dit jaar en bijbehorende
foto’s. Bij voorbaat dank; wij hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten op onze dag of meerdaagse reizen.

DAT GAAT NAAR DEN BOSCH TOE…
Nee, niet met zoete lieve Gerritje. Wel een bus vol reizigers uit Voorschoten. Met
Gerrit liep het niet goed af, de boef die hij was. Wel met de reizigers, die mochten
uitstappen op de Parade in het centrum van Den Bosch, op weg naar de koffie. De
bus bracht ons tot nagenoeg voor de deur van grand café Silva Ducis. De ‘beroemde’
bollen stonden al op de koffietafels te wachten. Of het in de smaak viel? Aan de
goedkeurende geluiden te oordelen wel. Om met stripfiguur Bor de Wolf te spreken:
‘lekker smikkelen…’.
Tot aan de vertrektijd van de rondvaart, was er gelegenheid de Parade en omgeving
te verkennen. Een winkelgebied in het centrum van Den Bosch, met veel horecagelegenheden, een plein en oude gebouwen. Zoals in veel steden met een historische
kern. En met teksten aan opgeknapte gevels.
FOTO’S:

M. A. MIMPEN

FOTO’S ONDER:

DIRK WASSINK
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Het naast de Parade grenzende plein was ditmaal bebouwd met tenten, keukens en
tafels, geplaatst in het kader het evenement Bourgondisch ’s-Hertogenbosch. Voor
onze groep reizigers was het te vroeg om hier van te kunnen smullen.
De Dieze is in Den Bosch een ‘watertje’ om op te varen. Niet om te drinken in de
betekenis van ‘neutje’. Dat was vroeger wel anders. Toen was de stadsrivier een afvoerput. Waar moest je immers alle afvalstoffen van de opkomende economie laten?
Juist: in de Dieze. Alles wat afval was ging er in. De ‘restproducten’, zullen we maar
zeggen, van de brouwers, ververs enzovoort, maar ook niet te vergeten die van de
mensen in persoon, alles ging naar beneden. Resultaat: een riool waarin ongedierte
welig tierde en de stank niet te harden was. Maar de economie groeide en bloeide en
om het te kort aan bouwgrond te compenseren ging men bouwen over de Dieze. En
ook hier ging alles naar ‘beneden’.
De Binnendieze is nu ‘schoon’ en er leven veel vissen in het water. Het aan
boord gaan was op de hoek bij Gossimijne. Op het water wordt in een ‘open’
elektrisch aangedreven 16 persoonsboot gevaren. We kwamen op het water ook
nog beeldwerk van Jeroen van Aken tegen, die ons probeerde te verleiden tot
een potje ‘balletje-balletje’. De merendeels ondergrondse rondvaart onder het
historische stadscentrum werd verzorgd door een schippersgids van de Kring
Vrienden van ’s-Hertogenbosch.
’s-Hertogenbosch herbergt meerdere kerken. Eén springt er natuurlijk uit: de
Sint-Janskathedraal, met de eretitel: ‘basiliek’ (sinds 1929) en ook een nationaal
monument. Een kerk die ook nog ‘in bedrijf’ is. ’s-Zondags is er de Eredienst. De
uitleg van de gids begint in het Sint-Jansmuseum. Je krijgt dan uitleg over onderdelen van onder andere de buitengevel, die wanneer je buiten staat, eigenlijk
niet direct ziet. Het maakt indruk over wat er in de vroegere eeuwen (bouw vanaf
1350) is gepresteerd. De tour door de kathedraal is indrukwekkend. Op vele aspecten wordt gewezen, die zonder uitleg misschien aan je voorbij zouden gaan.
Tijd te kort natuurlijk. Dat heb je als het interessant is. De ‘retourreis’ voerde via
hotel Atlas in Spijkenisse, waar van het diner werd genoten, weer naar Voorschoten.
Bram van Polanen
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De evenementencommissie heeft voor u weer een gevarieerd programma samengesteld en we hopen dan ook dat we een goede keus hebben gemaakt. Wij denken dat
er voor ieder wat wils bij zit en dat er veel plezier aan kan worden beleefd.

10 WIJNPROEVERIJ MET HAPJES GAAT DOOR
OKT Een uniek aanbod en een gezellige avond. (Er zijn nog enkele plekken beschikbaar) Start om 19.30
2017 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 WAS GETEKEND, ANNIE M.G. SCHMIDT DE MUSICAL GAAT DOOR
OKT Met Simone Kleinsma en William Spaaij. Annie M.G. Schmidt schreef musical, tv-series, boeken en ge2017 dichten. 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 TV-UITZENDING PODIUM WITTEMAN TE AMSTERDAM GAAT DOOR
OKT Er is inmiddels genoeg belangstelling voor het bijwonen van de TV-uitzending. Heeft u alsnog
2017 belangstelling dan kunt u op de reservelijst geplaatst worden.
Aanmelden bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377, E-mail: awbechtholt@casema.nl

21 FEESTAVOND VOOR VOV-LEDEN LOCATIE CULTUREEL CENTRUM VOORSCHOTEN
OKT Toegang en 2 consumptiebonnen zijn gratis. Zaal open: 19.00 uur.
2017 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
HEEL HOLLAND OP Z’N KOP HOLLANDSE HITS THEATERSPEKTAKEL
NOV Heel holland op z’n kop is een ongekend theaterspektakel waarbij de allergrootste Hollandse hits de re2017 vue 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 KERSTDINER.
2017 Locatie: Van der Valk te Voorschoten. Zet het vast in uw agenda. Nadere informatie volgt.
27 SJAAK BRAL (CABARET) VAARWEL 2017
DEC Kosten € 29,50 voor VOV- leden, en € 32,- voor niet leden. Excl. busvervoer.
2017 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 DRS DOWN! IVO NIEHE’S DEBUUT ALS TONEELSCHRIJVER
DEC Kosten € 27,50 voor VOV-leden, en € 30,- voor niet leden. Excl. busvervoer. Betaling dient uiterlijk twee
2017 weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156
16

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

EVENEMENTEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

11 ROB DE NIJS 75 JAAR - JUBILEUMCONCERT
JAN Rob de Nijs wordt dit jaar 75 en trekt met zijn 35e theatertour door Nederland en België.
2018 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 ZWANENMEER: BALLET VAN DE STAATSOPERA VAN TATARSTAN
JAN Kosten € 39,- voor VOV-leden, en € 41,50 voor niet leden. Excl. busvervoer. Betaling dient uiterlijk twee
2018 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 MY FAIR LADY MUSICAL
FEB Beleef de beste musical ooit gemaakt! Kosten € 46,50 voor VOV-leden, en € 49,- voor niet leden. Excl.
2018 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
DIE ZAUBERFLÖTE STAATSOPERA VAN TATARSTA
MRT Een Magische theaterbeleving. Kosten € 41,- voor VOV-leden, en € 43,50 voor niet leden. Excl. bus2018 vervoer. 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 VUILE HUICHELAAR: DE VIJFDE VAN ....
APR Kosten € 46,50 voor VOV- leden, en € 49,-- voor niet leden. Excl. busvervoer.
2018 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 BELANGSTELLINGSREGISTRATIE MUSICAL ON YOUR FEET

IN
2018

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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Verouderd woord of verouderd begrip? Soms kom je in situaties terecht
die je doen afvragen is er nog, RESPECT?
In de ‘Van Dale’ vind ik het volgende: Daar heb ik respect voor; daar heb
Door:
ik ontzag voor; beleefde bejegening, zou dat nu nog worden begrepen?
Helen Meijer
Dit is de tijd waarin alles mag, moet of kan en er wordt voorbij gegaan
aan de gevoelens van een ander. De tijd van ‘dikke mik, ouwe jongens
krentenbrood’, alles moet leuk zijn, gaaf of vet, welke uitdrukkingen de jeugd ook gebruikt
maakt niet uit, als je maar Fun hebt. En dat is nu net wat niet altijd kan, er zijn verplichtingen, wetten en regels voor
een georganiseerde samenleving waar het er op aan komt dat we met zijn allen profiteren van de goede dingen en
niet opzij gaan als er een beroep op je gedaan wordt.

RESPECT

Wanneer is die vervlakking eigenlijk begonnen... Met het taboe voor
alles wat enigszins op een uniform lijkt want dat kan gezag uitstralen en dat is het laatste wat je wilde. Of begon het met het tutoyeren? Hoog en laag, oud en jong, gewoon jan, piet, je en jouw. Welke
instantie je ook neemt, heel vaak is de aanhef niet meer geachte
mijnheer/ mevrouw maar beste... met je voornaam er achter. Ik voel
me daar niet prettig bij en als ik een vrij jonge journalist in een praatprogramma hoor zeggen: ”ik mag toch wel jij zeggen” tegen een veel
ouder iemand die ook zijn sporen in de maatschappij al ruimschoots
heeft verdient hoop ik altijd op een negatief antwoord. Dat gebeurt
niet want dit is van te voren al besproken. In het kader van ‘het is ook
een programma voor jongeren’ is er bij voorbaat al een claim gelegd
bij de oudere om vooral te voldoen aan het imago van vlot modern
etc.
Het onbeleefde gedrag wat het mobieltje veroorzaakt is wel het grootste voorbeeld dat alles moet draaien om ‘eigen
belevenis is belangrijk’. Zelfs mensen die in een restaurant aan tafel zitten voor een gezellg etentje hebben de smartphone bij zich op tafel en wee als er gebeld wordt, al is het gesprek nog zo intiem, maakt niet uit, de smartphone wordt
beantwoord en de tegenpartij zit met een kater. We klagen daar
de jeugd voor aan dat ze dag en nacht gekluisterd zijn aan hun
mobiel, maar van wie hebben ze dat voorbeeld? Ouders hebben
een taak die ook heel gaaf is want de bedoeling is om kinderen op
te voeden tot zelfstandige volwassenen die openstaan voor hun
medemens.
Nu maar hopen dat het tijd zal keren en iedereen weer aandacht
heeft voor de mensen om zich heen.

REACTIES & KOPIJ
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.
HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!
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Wij ontvangen graag uw reacties en/of kopij
op ons redactieadres:

HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
SPAREN, SPAREN,
Wat een leuke reacties kreeg ik over spaarpotten en eerste geld verdienen
waaronder een foto van een paar prachtige oude spaarpotten.
Ja, dat was wat met die
spaarpotten vroeger. De
Nutsspaarbank gaf aan
kinderen een spaarpot.
Het kleine ding met hengsel
was gemaakt van glanzend
metaal en loodzwaar. Voor op
de spaarpot stond de afbeelding
van een bij. De Rabobank had voor de
kinderen gekleurde spaarpotjes van blik
in de vorm van een soort zoutvaatje.
Maar voor alle twee de spaarpotten
gold dat je, meestal in de jaarlijkse spaarweek (de eerste week van oktober) met je
spaarpot naar de bank moest omdat zij het
sleuteltje hadden om jouw spaarpot open
te maken. Voor de Rabobank was dat meer
een plat staafje. En dan werd het bedrag
aan centen, stuivers, dubbeltjes en kwartjes geteld en dit werd keurig bijgeschreven
in jouw spaarbankboekje.
En soms, heel soms zat er een heus bankbiljet in de spaarpot. Een rode papieren
gulden of zo’n grijze rijksdaalder. Vaak zagen ze er niet uit, maar wisten wij veel dat papiergeld later
nog eens zo geplastificeerd zou worden dat je het zelfs zonder gevolgen in de wasmachine kon mee wassen. Want wie
had in die tijd nu een wasmachine ?
En thuis moest je natuurlijk wel even laten zien wat je bijgeschreven had gekregen op je spaarboekje.
En dan het allereerste loon. Het is nauwelijks te vatten dat er
ouderen zijn die begonnen met fl 2,50 per week. Twee gulden
vijftig.
Na de oorlog was het de gewoonte dat de kinderbijslag direct
bij het salaris van je vader werd opgeteld. Dat werd dubbele
bijslag als je 16 was en nog naar school ging. Maar als jij dan
ging werken dan voelde vader dat dus direct in zijn salaris.
Maar ook al verdiende men na de oorlog dan wat meer, (in
1955 verdiende een vliegtuigmonteur bij Fokker 40 gulden in
de maand) het was in die tijd eigenlijk heel normaal dat ouders beslisten over de verdiensten van hun kroost.

In het weekeinde kon je fl 1,25 per uur verdienen om bij de
Knip de afwas te doen. Met de hand wel te verstaan. En als
je dan zaterdag laat thuiskwam kon je niet meer op je benen
staan dus hup met die voeten in een teiltje met warm water en
zout. En dan werd het zuurverdiende tientje op tafel gelegd.
Vijf gulden voor moeder en de andere vijf mocht (!) je zelf
houden. En daar kocht je dan een bus Elnett haarspray van
voor fl 4,95. Want ja, die spray werd niet hard en plakte niet.
Ging je later echt werken dan hield het soms in dat het gehele
salaris aan de ouders werd gegeven en kon je zakgeld en
misschien ook kleedgeld krijgen. Maar wat was je trots en
blij om voor de eerste keer helemaal zelf je eigen kleding te
kunnen kopen. Nooit meer had je zo’n mooi overhemd, zo’n
mooie jurk.
Bijna altijd werd er ook op toegezien dat een gedeelte van
het loon op de bank werd gezet. En reken maar dat er vaders waren die even op het bankboekje wilden zien of het ook
daadwerkelijk bijgeschreven was. En of alles er nog steeds
op stond.
Wat hebben we het goed meegekregen : sparen, sparen,
sparen. En niks kopen als je het niet eerst gespaard hebt.
Nog steeds maak ik potjes. Want het is nog net zo leuk om
iets met maanden gespaard geld te kopen als toen ik mijn
eerste LP met dubbeltjes uit mijn spaarvarken kocht. Die 16
gulden aan dubbeltjes vond volgens mij De Ru op de Voorstraat wat minder.
En sparen deden we, vele jaren lang, niet alleen privé maar
ook verplicht in bijdragen AOW en pensioen. En, al sparend,
kregen we het steeds beter.
Zouden de jongeren dat begrijpen met hun weer nieuwe
iPhone, vakantie in Salou en weekeindjes stappen ? Hun
maatschappij is er een van uitgeven en opmaken.
Maar eerlijk is eerlijk, toen ik een joch hoorde zeggen : “Ik heb
3000 Euro schuld bij mijn moeder”, begreep ik …..de moeder
niet.
MOnique

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

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 OKTOBER
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

REACTIES OP DE SEPTEMBER-FOTO:

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

SEPTEMBER
FOTO
20

De foto is de achterkant van de stal van de boerderij de
Lindehoeve van de Fam. Jacob Nell. Daarvoor hebben
zijn ouders ook op de lindehoeve gewoont en was het
nog het laantje van Nell. Later werd het de Landweg en
met de komst van het MOC in de jaren 1950 op verzoek
van K.L.J.J. Hogendoorn de naam veranderd in de Kon.
Marinelaan.
Op de foto het linker gebouwtje is de varkensstal. Aan de
linkerkant was weiland wat aan het klooster grensde.
Deze foto heb ik in mijn bezit.
Annie van Ispelen van de Vlekkert

Rats, kuch en bonen was in die tijd een populair liedje, dat
veel werd gezongen, en wat toepasselijk is op de foto. De
soldaten hebben zojuist hun maaltijd genuttigd.
Wat het doel was om deze soldaten in Voorschoten te
vestigen is mij niet duidelijk.
P.S. Ik twijfel of mijn visie wel juist is. Het kunnen ook
landarbeiders zijn die in de omgeving werken.
Misschien zijn er nog ouderen die er iets meer van weten
en mijn reactie in de volgende nieuwsbrief kunnen aanvullen of wijzigen.
Daan Heijmans

Volgens mij is het een foto uit het jaar 1938-1939. In minder dreigende jaren was het niet nodig om militairen in
Voorschoten te detacheren. Maar in de mobilisatietijd
dacht men daar blijkbaar anders over. De foto laat ons
de achtergevel en de ingang van een grote hofstede zien,
waar soldaten waren gehuisvest.

Deze mail stuur ik voor mijn moeder, zij is ervan overtuigt
dat haar man, mijn vader op de foto staat met dat donkere
colbertje, met stropdas, met z’n handen in zijn zakken.
En dat dit op het oude marine kamp bij de boerderij de
Lindehoeve in Voorschoten is genomen?
Liesbeth van den Berg

Aanvullend bij de septemberfoto het onderstaand stukje tekst.
Met toestemming overgenomen uit het boek ‘De Lindehoeve’.
Een jaar voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
werd het stuk land aan de voorzijde van de boerderij door
de gemeente Voorschoten onteigend. Men wilde er paardenstallen bouwen, bestemd voor de ‘getrokken artillerie’. De
manschappen die men er niet kwijt kon, werden in de boerderij zelf gestopt. Wilde men zich alvast bewapenen tegen
de dreiging uit het oosten? Dan met weinig succes, want een
jaar later wisten de Duitsers wel raad met de Nederlanders
en hun hopeloos verouderde oorlogstuig. Natuurlijk namen
zij het militaire terrein vóór de Lindehoeve in bezit.
Ook de boerderij zelf ontkwam niet aan hun veroveringsdrift.
Er werden wat soldaten in de
schuur gestopt. Ook het opkamertje werd geconfisqueerd.
Als mooiste ruimte was het
bestemd voor de Ortskommandant. De man heette Wörl
en hij was er in ieder geval een
van het goede soort, want de
toenmalige bewoners van de
Lindehoeve hebben weinig last
van hem gehad. Dat hadden
ze wel van een dronken groep
Duitsers, die van plan was de
boerderij in de hens te steken,
maar dit kon op het nippertje
worden voorkomen.
Minder prettig was ook dat de Duitsers een aantal paarden
voor eigen gebruik meenamen, en ook een oude, waardevolle tillbury uit de schuur ernaast snaaiden. En een document uit 1944 vermeldt de inbeslagname van een varken
ten behoeve van de commandant, maar of de boer daar nou
wakker van heeft gelegen?
Jaap Nell zette intussen het fabriceren van melk en kaas gewoon voort, maar dan wel in opdracht van en betaald door
de Duitsers. Alleen ging hij illegaal ook door met het produ-

ceren van melk voor zijn dorpsgenoten. Tegen het eind van
de oorlog werd dit aan de Duitsers verraden door een weinig
loyale knecht die kennelijk nog een appeltje met zijn baas te
schillen had. Dit kwam Nell op een bezoek van de CCCD,
de Centrale Crisis Controle Dienst, te staan. Dit was een organisatie die tot taak had om toe te zien op naleving van
de verordeningen van de bezetter, dus ook zwarte handel
moest tegengaan. Het bleef bij een berisping.
Na de oorlog ging het gezin van boer Nell, dat inmiddels drie
kinderen telde, gewoon door met zijn boerenbedrijf. Het ging
er nog steeds vrij ouderwets aan toe. Veel werk verrichtte
men nog met paarden, die pas
in de jaren vijftig werden vervangen, of geflankeerd, door
tractoren.
De boerderij was ook nog altijd
niet op de waterleiding aangesloten. Met een pomp werd
grondwater omhooggehaald.
Daar werd zelfs mee gedoucht,
maar erg warme herinneringen
bewaren de kinderen van de
toenmalige boer Nell daar niet
aan.
De landerijen achter de boerderij bleven intussen onaangetast, maar op het terrein ervóór, dat al vanaf 1939 door
Defensie was gebruikt, werd het befaamde MOC, het Marine
Opkomst Centrum, gebouwd. In 1950 werd de naam van de
weg waaraan de Lindehoeve lag, en ligt, veranderd in Koninklijke Marinelaan.
De oude naam, Landweg, voldeed kennelijk niet meer met al
die militairen in de buurt. In de volksmond was er overigens
ook vaak sprake geweest van het Laantje van Nell, maar ook
deze benaming zou later verdwijnen.
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DICO

WAT WEET JIJ
EIGENLIJK VAN:
Door:
Dico van Barneveld

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

HERVORMINGSDAG?
Het was een historische zondag, 31 oktober 1517,
500 jaar geleden.

Tot die tijd was er in Midden en West-Europa naast een geloof in
Natuurgoden de Rooms-Katholieke kerk met de Paus in Rome - als Gods vertegenwoordiger op
aarde - aan het hoofd. Het geloof werd uitgedragen door de kerkdienaren maar ook door wereldlijke
leiders in het toen nog zeer versnipperde Europa.
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

In de 15 eeuwen na de geboorte van Jezus - die het begin van het Christendom markeert - was de
Rooms-Katholieke kerk een geweldig machtig instituut, dat geen tegenspraak duldde. Wereldlijke
belangen werden onder het mom van de Kerk nagestreefd
en mede daardoor was er eigenlijk maar 1 kerk. Wie een afwijkende mening had werd geëxcommuniceerd (uit de kerk
gezet, de toegang tot de hemel ontzegd en vogelvrij verklaard). Deze ketters werden
vervolgd en vaak op de brandstapel als volksvermaak publiekelijk levend verbrand.
De kerk kon zijn gezag tot die tijd in stand houden o.a. doordat de geestelijkheid als
enige de Bijbel kon lezen. De gewone mensen konden gewoonlijk lezen noch schrijven.
Doordat het latijn tot 1965! in de RK-kerk de voertaal was, werd dat door het gewone
volk als mysterieus of heilig ervaren. Degenen die zich van die taal bedienden (de clerus) werden met ontzag bejegend.
Door de uitvinding van de boekdrukkunst - en de eerste drukpers! - in 1455, was het
mogelijk geworden om oude en nieuwe geschriften onder de aandacht van een groter
publiek te brengen. Zo kon Martin Luther zo’n 60 jaar later een van de eerste gedrukte
bijbels van het latijn vertalen in het Duits. Daardoor werd de bijbel toegankelijk voor
een veel groter publiek en konden vele “intellectuelen” kritisch naar de tekst kijken en
toetsen aan de toenmalige mores van de RK-kerk en hun eigen geweten. Luther zelf
kwam zo aan de 95 stellingen die hij op 31 oktober 1517 volgens overlevering op de
kerkdeur van de kathedraal van Wittenberg in Centraal Duitsland spijkerde. De directe
aanleiding voor deze gelovige monnik om de RK-kerk aan te klagen was de praktijk van
de “aflaat”. Er werden in die tijd door de kerk certificaten verkocht waarmee men zijn
zonden kon afkopen en een ticket naar de hemel verkregen werd; ongeacht gedrag bij
leven of afwezigheid van tekenen van berouw. Met de opbrengst van die aflaten werd
de infrastructuur van de kerk gefinancierd en vele kunstwerken en andere rijkdommen
aan kerken en vooral het Vaticaan toegevoegd.
De beschouwingen van Luther raakten een gevoelige snaar. In diverse delen van Europa vond hij navolgers die de Protestanten genoemd werden. De bekendsten zijn
Calvijn en Zwingli.
Deze grote scheuring in de kerk leidde tot allerlei
twisten en oorlogen. B.v. de 80-jarige oorlog die
een aantal provincies van de Nederlanden voerde
met het moederland Spanje. Het begon in 1566
met de beschamende beeldenstorm, waarbij veel
kunstwerken in de van oorsprong allemaal rooms
katholieke kerken werden vernietigd.
Ook binnen het protestantisme ontstond eeuwenlang verdeeldheid over wat nou eigenlijk het ware
geloof was. Gelukkig is in de laatste 50 jaar een
groei naar elkaar toe waar te nemen. Tolerantie
en de vrijheid om op je eigen manier te mogen
geloven - of niet - is in ons land een groot goed.
Dat moeten we vooral zo houden!
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GISELLA
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Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

TAALPERIKELEN
‘DUTCH’
Door:
Gisella van Duijnen
De Toren van Babel’ van Pieter Bruegel (1563)

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

In het september nummer heb ik het over communicatie en communiceren gehad. Hoe doen we dat; met de “taal”. De taal,
mits goed gebruikt, is een machtig middel. Nederlanders, neem ik aan, weten alles over hun taal. Maar wat doen buitenlanders die hier verblijven of met vakantie zijn?
Er zijn altijd hindernissen, wat wij vanzelfsprekend vinden is voor onze gasten abracadabra! Neem bijvoorbeeld onze drie
grote steden: Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Voor de toerist zijn het steden van Holland, wat helemaal niet waar is !
En we hebben ook nog iets ongehoords: een hoofdstad en een residentie-stad en we spreken geen taal die Hollands heet.
Nee, we wonen in Nederland en onze taal is het Nederlands! De Duitsers weten het, hoe kan het anders, we zijn de naaste
buren, maar voor de Engelsen spreken we “Dutch”, voor de Duitse taal
zeggen ze German en wij zeggen Duits voor de taal van onze buren, die
hun taal “Deutsch” noemen. Hartstikke eenvoudig, de toren van Babel
is achteraf kinderspel.
Maar nu komen we aan een cruciaal punt: hoe komen de Engelsen aan
“Dutch”? Volgens de etymologische woordenboeken Dutch en Deutsch
hebben hetzelfde Germaanse origine .
Om deze curiositeit te begrijpen moeten we teruggaan naar het Romeinse Rijk. In de Germaanse landen waar het Latijn de taal van de administratie en de cultuur was, de volkstaal was bekend onder de term “Theudisk” oftewel de taal van het volk. Theudisk is de origine van “Dutch” en
“Deutsch” .

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

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

Tot aan het einde van de XVIe eeuw gebruikten de Engelsen ”Dutch”
ook voor het Duits en het wordt nu nog gebruikt in de Verenigde Staten
in sommige kleine agrarische gemeenschappen van Duitse afkomst .
In de XVIIe eeuw toen Nederland onafhankelijk werd, onderging het
woord “Dutch” een restrictie en werd door de Engelsen alleen gebruikt
voor de taal van de toenmalige Zeven Provinciën. In die tijd waren de
Nederlanders het volk dat de meeste contacten met de Engelsen had.
Terugkomend op het heden, spreken we onderling Nederlands en proberen met andere volken in hun eigen taal te communiceren. Soms is
het best moeilijk, vooral wat betreft talen die niet in het patroon van het
indo-Europees passen. We weten niet alle antwoorden. Waarom is Nederland beter dan Holland? Waarom “Dutch“ voor onze taal, terwijl wij
geen Duitsers zijn? Wat betreft het dilemma hoofdstad, residentie-stad,
denk ik iets te hebben gevonden: Amsterdam is voor de cultuur, Den
Haag voor de politiek en als er over geld wordt gesproken daar hebben
we Rotterdam voor.
Het verhaal over “Dutch” heb ik uit het magnifieke boek -L’ aventure des
langues en Occident- van de Franse filosofe en taalkundige Henriette
Walter. Ik probeer haar verhaal zo duidelijk mogelijk te vertellen. Of het
gelukt is? Dat weet ik niet.
Jullie beste VOV-ers weten het wel?
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Woningtextielhuis

THEO

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

PEPERNOTEN
LEED
Door:
Theo Groenewege

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
Ze zijn er weer! De pepernoten. Het doet me denken
aan een ervaring van enkele jaren geleden, die me
ertoe bracht me schriftelijk
tot de fabrikant van het
product te wenden:

Bolletje Consumentenservice,
Antwoordnummer 106, Almelo.
Geachte dames en heren,
Het siert u dat u de drempel laag legt door uw cliënten de
gelegenheid te bieden kosteloos contact met u op te nemen
als zij een opmerking aan u willen slijten naar aanleiding
van een door hen aangeschaft product uit uw uitgebreide
assortiment. Dat dit nog niet digitaal mogelijk is, is u niet
euvel te duiden.

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

Er zullen wellicht lieden zijn die zich afvragen wat twee oude
mensen (een man van 80 en een vrouw van 82 jaar) zou
bezielen een pond ‘Oud Hollandse Pepernoten’ van uw beproefde merk te kopen, kind noch kraai hebbend. Immers
zo’n grote zak is bij uitstek geschikt om met kwistige hand
uitdeling te houden onder kinderen en kleinkinderen.
Onze weervraag zou zijn, of mensen van onze leeftijd met
de herinnering aan de perfecte smaak van de door uw bedrijf gefabriceerde pepernoten, zich dan soms niet zouden
mogen verwennen! Als fabrikant zou u die weervraag ongetwijfeld met een volmondig “ja” beantwoorden.
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Enige dagen geleden hebben wij de verleiding niet kunnen
weerstaan en zijn wij daadwerkelijk tot de koop van een zak
pepernoten als boven vermeld overgegaan. Gisteravond
achtte mijn vrouw de tijd gekomen de zak, die tot dan toe
luchtdicht afgesloten in onze provisiekast had gelegen, te
openen. Met een schaar was dat uiteraard zo gebeurd.
Goudglanzend keken de pepernoten ons aan en terstond
liep ons het water in de mond. Kunt u zich daar een beetje

een voorstelling van maken
bij twee van die oude met een
kunstgebit uitgeruste monden?
Helaas ontaardde onze gulzigheid om terstond van uw
product te genieten in een
enorme deceptie. De pepernoten bleken oneetbaar te
zijn. Totaal versteend! Onze
schrik was uiteraard groot.
Geluk bij een ongeluk was dat
onze kunstgebitten, die natuurlijk wel protesteerden, geen beschadiging opliepen. We
hadden er niet aan moeten denken, dat deze pepernoten in
de staat, waarin wij ze aantroffen, in de zak van Zwarte Piet
terecht waren gekomen. Er zouden wellicht ongelukken mee
zijn gebeurd!
Ik maakte reeds melding van onze deceptie en schrik. In
zulk soort gevallen zoekt mijn vrouw altijd naar een eventuele mogelijkheid om die gevoelens in positieve zin te beïnvloeden. Zij opperde het idee om soep te koken van de
pepernoten. Hoewel haar dat ongetwijfeld gelukt zou zijn,
mogelijk met een extra pepertje voor de smaak (ik heb 56
jaar ervaring met haar kookkunst), leek ons dat toch een te
grote degradatie van uw product.
Natuurlijk doet u uw uiterste best om wel eetbare pepernoten te fabriceren en deze in die staat in het bezit van consumenten te doen komen. In het algemeen lukt u dat uitstekend. De door ons geconstateerde onvolkomenheid van een
van uw producten zal u dan ook ongetwijfeld niet onberoerd
laten. Gegevens welke voor u
van belang zijn om een onderzoek in te kunnen stellen naar
oorzaak en gevolg: Productcode 43 DU1 14:08; houdbaarheidsdatum 01-03-2010.
Als consumenten stonden er voor ons twee mogelijkheden
open om te proberen genoegdoening te krijgen. De (terug)
gang naar de leverancier lag wellicht het meest voor de hand.
Wij hebben er echter voor gekozen
ons tot u als producent te wenden.
Vermoedelijk heeft u dat ook het liefste. U zult er ongetwijfeld op gebrand
zijn een aanvaardbare oplossing voor
het door ons aangedragen probleem
te zoeken. In weerwil van de luchtige
toon, waarvan ik me bediend heb,
zult u het ongetwijfeld met me eens
zijn dat het hier toch wel om een ernstige zaak gaat, die u zeker ter harte
zal gaan. Niet voor niets adverteert u
met de slogan: “Wij van Bolletje willen
graag dat iedereen volmondig “ik wil
Bolletje” blijft zeggen”.
Met vertrouwen en belangstelling zie
ik uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Th. Groenewege
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INGEZONDEN
SPORTEN
ZONDER PIJN
Door:
Nico Fennes

Saskia Hazelhorst

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
MET EEN (SPORT)BEPERKING SPORTEN?
WAT JE KAN DOE JE, WAT NIET KAN DOE JE NIET
Saskia Hazelhorst vertelt met enthousiasme over softvolleybal,
een sport vooral gericht op mensen met een (sport)beperking, zoals chronisch zieken en ouderen. Samen met haar partner Rob,
die rugklachten heeft ten gevolge van de ziekte van Bechterew (reuma in de rug), speelt Saskia (reumapatiënt, 57) wekelijks softvolley in Amsterdam en bij de Leidse volleybalvereniging
GGV.
SOFTVOLLEYBAL, WAT IS DAT?
‘Wat is softvolleybal anders dan het reguliere volleybal?’, wil ik weten. ‘Het spel is gelijk aan het
volleybal zoals iedereen het kent, maar softvolley wordt – zoals de naam al zegt – gespeeld
met een strandbal. Doordat het een strandbal is, gaat het langzamer en is de bal af en toe onvoorspelbaar. Anders dan bij het gewone volley doet het geen pijn de bal te raken en dat maakt
het voor mij en Rob mogelijk toch te blijven sporten. De eerste drie kwartier maken we ons
los met rustig uitgevoerde lichamelijke oefeningen, daarna spelen we – met enkele pauzes - 3
kwartier softvolley en wel zo dat iedereen ongedwongen op zijn of haar eigen niveau meedoet.
Wat je kan doe je, wat niet kan doe je niet’, zegt Saskia. ‘We kunnen met twee teams van drie
spelen of met teams van vier, dat hangt af van de opkomst.’

IK BEN BEPERKT DOOR REUMA, MAAR KAN TOCH SPORTEN
Saskia lijdt 37 jaar aan reuma en daarnaast ook al een tijd aan MS. Door de reuma zijn vooral haar handen vergroeid en pijnlijk.
In lichtere mate heeft zij ook reuma in andere gewrichten, zoals haar voeten en knieën. Ten gevolge van de reuma kwam zij 25
jaar geleden in aanraking met het Jan van Breemen Instituut – een speciaal revalidatiecentrum gericht op klachten aangaande
het bewegingsapparaat. Van daaruit begon zij in Amsterdam met softvolleybal. ‘Wat helpt het jou’, vraag ik. ‘Hoe dan ook wil ik
blijven sporten. Bezig kunnen zijn. En - heel belangrijk - ben ik er van overtuigd dat, ondanks de reuma en MS, mijn lichaam er
veel beter aan toe is doordat ik ben blijven sporten. Met softvolleybal kan ik dat en blijf ik op de been. Het is bij uitstek geschikt
om zonder pijn te kunnen sporten en te doseren naar je eigen kunnen. In Amsterdam speel ik al 25 jaar elke dinsdagavond en
sinds februari ook één keer per week samen met Rob bij de GGV in Leiden.’
SOFTVOLLEYBAL OP DE GRENS MET LEIDEN
‘Wat zijn de mogelijkheden bij de GGV voor softvolley?’ ‘Zij zien het maatschappelijk belang en onderkennen de behoefte van
mensen met een (sport)beperking om toch te kunnen sporten, daarmee zijn ze erg enthousiast en meewerkend. We hebben
een speelveld ter beschikking, worden bij aanwezigheid van de fysiotherapeut begeleidt - anders doe ik vanuit mijn ervaring
zelf de begeleiding - en de GGV houdt de contributie voor ons op een laag niveau. Zij proberen subsidie voor softvolleybal te
krijgen. We spelen op donderdagavond bij de GGV in de sporthal van het Vlietlandcollege aan de Apollolaan in Leiden. Sociaal
contact met lotgenoten en gezelligheid is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Na de anderhalf uur sport kunnen we iets
met elkaar drinken en ervaringen uitwisselen.’
OP ZOEK NAAR MEDESPELERS
‘Het lastige is dat we met een klein aantal zijn. Zijn er een paar ziek of op vakantie dan zijn we eigenlijk met te weinig om te
spelen. We zoeken daarom uitbreiding. Weet je wat het is … mensen met reuma of een andere lichamelijke beperking zijn vaak
bang om te starten - denken dat sporten niet meer kan - maar het kan wél en zonder pijn. Ik wil er heel graag medespelers bij,
zodat we een wat grotere groep krijgen met meer mogelijkheden. Qua reisafstand is het goed te doen en we kunnen desgewenst poolen vanuit Voorschoten. Als het onder Voorschotenaren goed aanslaat, kunnen we eraan werken softvolleybal naar
Voorschoten over te brengen.’
INFORMATIE EN AANMELDEN
‘Je hebt mij overtuigd dat softvolleybal goed helpt
Saskia. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie of voor aanmelden om mee te doen?’ ‘Laat
mensen met een bewegingsbeperking en graag willen sporten alsjeblieft over die drempel komen en mij
contacten. Het beste kan dat door een e-mail te sturen naar: sehazelhorst@gmail.com.
Aarzel niet, probeer het eens!’
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NB: De sporthal van het Vlietlandcollege aan de Apollolaan
is net over de brug naar Leiden, dus u kunt geen gebruik maken van de cirkelbus. U bent aangewezen op eigen vervoer
of desgewenst is er de mogelijkheid tot ‘poolen’ vanuit Voorschoten. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Saskia.

INGEZONDEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

BOLLENTELERS IN VOORSCHOTEN
Het is bijna niet voor te stellen dat het hele gebied tussen de
Veurseweg/Leidseweg en het spoor vroeger een en al bollenveld was. Aanvankelijk was het hooi- en weideland. Rond
1860 begon men, als neventeelt, ook wat bollen te kweken.
Omdat met goede opbrengst tulpenbollen en lelies verhandeld konden worden, waren er in 1890 officieel 3 bedrijven in
Voorschoten die zich enkel en alleen op het telen van bollen
toelegden. Nog maar een paar jaar later waren er 25 officieel
geregistreerde bloembollentelers in Voorschoten-Veur en in
1906 meer dan 35.
De firma Eggink speelde een belangrijke rol in Voorschoten,
niet alleen als grootste werkgever in de bollenteelt maar ook in
het verenigingsleven en de gemeenteraad.
De bollenschuur was een belangrijke plaats in de bollenteelt.
Hier werden de bollen gesorteerd en gedroogd en heel wat
kinderen sloegen in de vakantie aan het bollen pellen, waarna
de bollen, geteld en verpakt, verkocht konden worden.
Aanvankelijk waren het meer houten schuren maar geleidelijk
aan verrezen in Voorschoten maar liefst 26 stenen bollenschuren, allen met een tweede verdieping zodat er goed gelucht
kon worden.
De bollenteelt zorgde voor veel werkgelegenheid in Voorschoten. Maar het was ook intensief en zwaar werk. Om de zoveel
jaar moest de grond, uiteraard met de hand, diep omgespit
worden. Maar het was ook veel seizoenswerk.
Het zat de bollentelers niet mee. Door de monocultuur putte
de grond uit en kwamen er ziektes in de bollen. Ook waren er
jaren waarin de vroege vorst veel schade toebracht aan de
bollen. Daardoor ging men toch weer over tot het telen van
andere gewassen als tuinbonen, worteltjes maar ook lelietjes
van Dalen.
En brachten de bollen aanvankelijk goed op, door een overaanbod van bollen, door ziekten en ook vanwege oorlog
en crisis, in zwakke tijden verkochten bedrijven grond voor woningbouw. Na de tweede wereldoorlog verdween het
ene bedrijf na het andere om plaats te maken voor woningbouw.
Wellicht dat U zich nog de enorme bollenschuur aan de Veurseweg kunt herinneren even voorbij de Papenlaan. Vandaag de dag is de enige overgebleven bollenschuur die van Hoogwerff-Kroon aan de Veurseweg, een jaar of twee
geleden volledig gerestaureerd en nu bistro annex tuinwinkel.
Eef Broekhuizen
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REACTIE OP ‘COMMUNICATIE’ (Column van Gisella van Duijnen in de september Nieuwsbrief)
Het is duidelijk dat Gisella van Duijnen graag met de VOV leden wil communiceren. Zoals zij opmerkt als er een
schrijver is dan moet er ook een lezer zijn. Anders heeft de schrijver immers voor niets geschreven. Ik wil haar niet
teleurstellen en de uitdaging aan gaan.
Daarom probeer ik op haar artikel in te gaan, al is dat niet gemakkelijk, want zij roert een aantal heel verschillende
onderwerpen aan. Ik zal dus maar een kleine keuze uit de onderwerpen maken.

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

EENZAAMHEID
Als eerste de eenzaamheid van sommige ouderen. Het
probleem van de eenzaamheid is zoals uit recente krantenberichten blijkt niet een typisch ouderen probleem. Ook
heel veel jongeren kampen hier mee. Het lijkt mij ook niet
een specifieke overheidstaak om hier iets aan te doen.
Voor zo ver het eenzaamheid onder ouderen betreft kan
onze vereniging hier iets in die richting doen en doet dat
in feite ook al door het organiseren van allerlei activiteiten.
Ook het ouderencafe in de Alettahof op woensdagochtend
voorziet voor een deel hier in. Afdoende zal het niet kunnen zijn. Niemand kan echt de leegte opvullen die ontstaat
als de levenspartner weg valt. En dat is nu juist iets dat
veel ouderen treft. Mogelijk is er toch nog wel wat meer te
doen, eventueel samen met andere maatschappelijke organisaties of met de kerken. Je moet deze mensen dan nog
wel eerst weten te vinden, want ze zullen zich niet zo gauw
aanmelden.
ZORGPREMIE
Dan de premie voor de zorg. Ja die gaat omhoog, net als de
kosten voor de zorg. Ze stijgen in procenten uitgedrukt zelfs
harder dan de inkomens. Dat betekent dus dat een steeds
groter deel van het nationale inkomen op gaat aan de zorg.
Dat is al tientallen jaren zo en dat is een groot probleem.
Het is duidelijk dat zo niet eindeloos kan doorgaan.
Hoe dat zo komt? Steeds weer wordt genoemd het feit dat
we steeds ouder worden en steeds meer zorg nodig hebben. Verder kan er medisch steeds meer en al deze kostbare vernieuwingen komen prompt in het basispakket.
Onherroepelijk zal er een moment komen dat er keuzes gemaakt moeten worden. In feite is er al een (kleine) keuze
gemaakt door veel verzorgingshuizen te sluiten. Het eigen
risico is ingevoerd om als rem te dienen zodat niet al te
snel een beroep op medische hulp wordt gedaan. Het vervelende is dat uitstel van medische hulp heel slecht kan
uitpakken voor de betrokkene en juist daardoor ook meer
kan kosten.

De gevolgen van deze maatregelen raken nu juist veel ouderen. Ze kunnen niet meer naar een verzorgingshuis en
het eigen risico gaat bij vrijwel alle ouderen al snel op aan
de noodzakelijke medicijnen. Of door deze maatregel onnodig artsenbezoek of onnodig onderzoek is voorkomen is
moeilijk te zeggen.
Toch zijn ondanks deze maatregelen de kosten weer gestegen, al is dat niet zo sterk als anders. Er komt onherroepelijk een moment dat er grotere keuzes gemaakt moeten
worden. Moet elke behandeling kunnen? Ook een dure behandeling die erg weinig positief effect heeft?
Moet elk onderzoek eigenlijk wel en hoe vaak moet er een
controleonderzoek worden gedaan? Moet alles gratis? Ook
de behandeling van comazuipers? Of moet je degenen die
er een ongezonde levenswijze op na houden meer laten
betalen of geen behandeling meer aanbieden? Zoals kettingrokers, drugsgebruikers of alcoholisten?
Ik zou niet graag deze vragen op mijn bord willen krijgen
en wens de politici en medici die vroeg of laat hier een antwoord op moeten vinden heel veel sterkte.
Voorlopig zal de politiek zich hier niet aan willen branden,
maar er zal in elk geval wel een keuze gemaakt moeten
worden hoe de zorg betaald moet worden. Minder eigen
risico betekent hogere belasting. Daar zijn ook erg weinig
mensen blij mee.
Ik ben benieuwd wat het nieuwe kabinet hier mee gaat
doen en durf te wedden dat voorlopig alleen wordt gekeken
wie de rekening zal betalen en er voorlopig weinig aan zal
worden gedaan die rekening omlaag te krijgen. Elke partij
die iets uit het pakket wil schrappen zal immers door de
kiezers worden afgestraft.
Overigens heeft de trage kabinetsformatie of het ego van
de dames en heren politici met bovengenoemde problematiek hier niet zo veel mee te maken.
C.M Gispen-Vos
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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
• second opinion, een eerlijk vrijblijvend advies

HAVERMOUTPAP MET APPEL,
KANEEL EN ROZIJNEN

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

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:

Ontbijt voor 2 personen
Bereidingstijd: 20 minuten

Dit gezonde ontbijtrecept smaakt net als appeltaart.
Warme appel, rozijnen en kaneel.
Havermoutpap bevat heel veel voedingsstoffen.
Het is geen koolhydraatarm recept, maar het zijn
wel de complexe koolhydraten die langzaam in je
bloed worden opgenomen. Combineer dat met de
vitamines en mineralen uit appel, kaneel en rozijnen en je hebt een voedzaam ontbijt te pakken. En
dan is het ook nog smullen!

PUZZELS

INGREDIENTEN
Havermout - 2 kopjes
Melk - 4 kopjes
Appel - 2

Rozijnen - 100 gram
Kaneel - 2 theelepels

BEREIDING
• Meng de havermout en melk in een pan en zet
op laag vuur
• Voeg de kaneel toe en blijf af en toe roeren
• Schil ondertussen de appels, snij in blokjes
en voeg toe aan de havermout
• Voeg de rozijnen toe en blijf
roeren totdat de havermout kookt
• Roer nog twee minuten terwijl
de havermout pruttelt

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.
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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
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 13.30-16.30 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
Public Relations
Sandra de Jong, Tel. 06 14 62 67 58
mail@sandra4events.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:
Mail: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven: Mieke van Berkum,
Bartoklaan 7, 2252 CW Voorschoten of
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!
Advertenties
advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging Nieuwsbrief
Theo Bakker, Tel: 071 561 79 07

CORRESPONDENTIEADRES:

Welterdreef 169,
2253 LJ Voorschoten
www.vovvoorschoten.nl
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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

