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Kerstavond, tezamen zagen we het gebeuren.
Een open hemel vol van kleuren.
Het licht van glorie daalde neer.
Een gloed van welbehagen, wat een eer.
Het kerstlicht had zich over d’aard verspreid.
Voor ons mogen blijven tot in eeuwigheid.
Een boodschap bracht het met zich mee.
Te leven in een wereld vol vree.
Dat mensen tot elkander komen.
Is toch een wens om van te dromen.
Leiders der grote landen namen een besluit.
Al het wapentuig de wereld uit.
In het zuiden had men de strijd gestreden.
Een grote wens, er was weer vrede.
Vluchtelingen op de ganse aard.
Keerden terug naar huis en haard.
Continenten getroffen door hongersnood.
Kregen weer hun dagelijks brood.
Aanslagen waren verleden tijd.
Het verstand overwon, bracht hen tot
humaniteit.
Daklozen, een volle buik, een groep apart.
Gaf hen weer een vrolijk hart.
Drugsverslaving, een vloek van deze tijd.

Nu een schoon lichaam het is prioriteit.
Het juk van vele eenzame ouders.
Namen wij op onze schouders.
Het dagblad wat men op de deurmat vond.
Was prettig te lezen in de morgenstond.
Voedselbanken verdwenen als sneeuw
voor de zon.
Omdat ieder weer normaal leven kon.
Luchtvervuiling een grote zucht.
Werd omgezet in frisse lucht.
Op aard vrij te kunnen spreken.
Is een regelrechte zegen.
Geloven kwamen tot saamhorigheid.
Beseffend: Er is er maar Eén die alles leidt.
Gebedshuizen toeloop voor iedereen.
Herstelden zich zoals het was voorheen.
Dat het de groten der aarde is gegeven.
Om met elkander in vrede te leven.
Toen ontwaakten we, de droom verliet
ons brein.
Als dit toch eens realiteit zou mogen zijn.
Mogen we ooit ervaren deze grote prijs.
Dan is de wereld een paradijs.

Zoet
Als in zoete mijmering
Lag mijn kleine ding
Omklemde de lakentjes
Met zijn knuistjes
De wieg baadde in het licht
Het bescheen zijn wangetjes.
Buiten straalde de zon,
De mussen tsjilpten op het gazon.
De rozen geurden zoet.
Een merel zong hoog in de boom.
Zijn levenslied op hoge toon.

De was wapperden aan de lijn.
Een klein gerucht...
Het was de houten harlekijn.
Tussen het wiegengordijn,
Hij danste in het windje.
Voor mijn kindje.
M.L.

Zo’n dubbelnummer is best ingewikkeld, eigenlijk te veel onderwerpen om te behandelen. De Sint komt voorbij (voor ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen?)
Wij vieren de Sint z’n verjaardag met kinderen en kleinkinderen en in tegenstelling
tot vroeger maken we tegenwoordig nog maar één gedicht per persoon. Via de internetsite lootjestrekken.nl krijgt iedereen een slachtoffer en dan komt het na enige
zweetdruppels en zuchten en steunen allemaal voor elkaar. In VOV verband zullen
kinderen weer een feest in het VSC gebouw meemaken en hun hart zal vol verwachting kloppen.
Het kerstfeest, een jaarlijks moment van rust, bezinning en bij elkaar zijn. Wij hebben
gemerkt nu de kleinkinderen opgegroeid zijn dat zij zich niet in genoeg stukken kunnen opsplitsen, zij hebben eerder een toestand van teveel in plaats van te weinig bij
elkaar zijn, ouders willen ze zien, grootouders en (toekomstige) schoonouders willen
ze zien enz., teveel bijeenkomsten in te weinig feestdagen. Bij ons zijn we er ieder jaar weer uitgekomen maar het vergt
toch wel goed communiceren met elkaar. Na vervolgens oud en nieuw en nog twee verjaardagen begin januari zijn we
uitgeteld en aan vakantie toe.
Even een terugblik, ons blad is in de loop van 2017 langzaam maar zeker van een iets ander jasje voorzien, ook zijn de
inhoudsopgave en de activiteiten/colofon pagina overzichtelijker geworden. Het aantal mensen dat een bijdrage levert is
gegroeid, en daarmee ook de diversiteit. Wij als redactie zijn daar erg blij mee en hopen dat u dat ook vindt. We missen
nog een cultuur pagina maar daar zit ons bestuur nog op te broeden dus dat wordt hopelijk een geboorte in het nieuwe
jaar. We zijn ook blij te kunnen melden dat wij beginnende het nieuwe jaar twee correctoren bereid hebben gevonden om
de concept nieuwsbrief taal technisch te controleren.
Om af te sluiten toch nog een kort verhaal, kleinzoon moest en zou een bromfiets kopen maar had eigenlijk niet genoeg geld. Hij vond er een binnen zijn budget (€600) op
markplaats in een dorp in Drenthe. Met de trein er naar toe en het “ding” opgehaald,
en terug gereden natuurlijk. Na twee spoedreparaties onderweg en een nachtje slapen op de helft van de rit was hij weer in Voorschoten. Het “ding” hield het twee
maanden uit en gaf toen de geest.
De lokale hersteller taxeerde de reparatie op € 500,- tot € 600,- maar geen garantie
op succes. Wat nu? Kleinzoon heeft er een poosje over geslapen en heeft toen het
”ding” uit elkaar gehaald en alle bruikbare onderdelen in een tijdsbestek van twee
maanden op marktplaats verkocht. Het leverde hem € 800,- op en het frame en één
band bleven over voor toekomstige verkoop.
Toen begon het feest weer opnieuw en natuurlijk vond hij een nieuw “ding” op marktplaats, volledig gereviseerd in top conditie! Voor maar € 850,- Deze keer is z’n vader
met hem meegegaan. Ze hebben de machine beide uitgeprobeerd, vader tot de hoek
en z’n zoon van onder tot boven. Kleinzoon was enthousiast en na enig loven en
bieden mocht de bromfiets inclusief een zak met reserve onderdelen mee voor, u
raadt het, € 800,-. Dit is inmiddels een jaar geleden, de blauwe spatborden zijn rood
geworden, een marginaal aantal reserve onderdelen zijn gebruikt en het ”ding ”doet
het nog steeds uitstekend.

FOTO VOORKANT NOVEMBER BRIEF
De foto is genomen in het Burgemeester Berkhoutpark.
We kijken naar de achterkant van de huizen op de Leidseweg,
(t.o. Apotheek Voorschoten).

ONZE VOLGENDE BRIEF
De volgende brief is de februari uitgave. Deze zal vanaf 26 januari
verspreid worden. Inzendingen, handgeschreven, gekopieerd of per
email die ons uiterlijk 10 januari bereiken zullen we graag opnemen.
Veel leesplezier!
ROB RIETVELD
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BELANGENBEHARTIGING

VAN DE VOORZITTER

DE BIJEENKOMST OVER LANGER THUIS BLIJVEN WONEN IS UITGESTELD.

Ook in het jaar 2017 is onze vereniging weer gegroeid. Alle activiteiten hebben hun plekje gevonden en ons gebouw
wordt optimaal gebruikt. De toiletgroep is uitgebreid.
Wat ons dit jaar nog rest in de decembermaand zijn het bezoek van de Sint aan het VSC op vrijdag 1 december a.s.
om 14.30 uur en het alom bekende en geroemde Kerstdiner op maandag 18 december a.s.

Onderstaande tekst kon helaas niet worden geplaatst in de nieuwsbrief van november. Maar het VOV-bestuur wil alsnog graag duidelijk maken waarom de voorlichtingsbijeenkomst die was gepland op 15 november niet is doorgegaan.
In de nieuwsbrief van september hebt u kunnen lezen dat het bestuur / sectie belangenbehartiging een bijeenkomst
zou organiseren over het langer thuis kunnen blijven wonen. Die bijeenkomst was gepland op 15 november.
In oktober bleek dat de gemeente en de woningbouwverenigingen WoonZorg en De Sleutels een bijeenkomst met
het zelfde onderwerp willen houden, maar dan in januari. Kijkend hoe enerzijds de VOV en anderzijds de gemeente
en de woningbouwverenigingen inhoud denken te geven aan de bijeenkomst, blijkt dat deze elkaar goed kunnen
aanvullen. Besloten is daarom om gezamenlijk op te trekken. Daarom is de bijeenkomst op 15 november niet door
gegaan, maar verplaatst naar het vroege voorjaar van 2018. De exacte datum is nog niet bekend maar zal worden
gepubliceerd in de volgende nieuwsbrief.

VOV GAAT NIET VERDER MET DE E-MAIL DIENST
De VOV was van plan een e-mail dienst op te zetten voor mensen die thuis niet beschikken over een internetaansluiting met e-mail. Daarvoor zou een computer in het VOV Senioren Centrum moeten worden aangepast en een
spreekuur worden georganiseerd. Tot nu toe hadden maar drie personen interesse getoond voor de e-mail dienst.
Inmiddels is gebleken dat het maatschappelijk werk Kwadraad, Voor Elkaar Voorschoten en de Bibliotheek een e-mail
dienst hebben opgezet. Dit in het kader van de zo genaamde formulierenbrigade. Iedere dinsdag van 10:00 tot 12:00
uur en elke derde dinsdag van 17:00 tot 18:30 uur in de bibliotheek. De VOV ziet er daarom vanaf om ook een e-mail
dienst aan te bieden en beveelt de dienst van de formulierenbrigade van harte aan.

ENQUÊTE
Ruim 70 personen hebben het enquêteformulier ingevuld dat in de nieuwsbrief van september was opgenomen. Het
bestuur dankt bij deze alle invullers. Alle reacties zijn geïnventariseerd. Diverse goede ideeën zijn
ingebracht. Het bestuur gaat hiermee aan de slag. In de volgende nieuwsbrief meer daarover.

Dan een belangrijke mededeling van onze penningmeester:
“Wij verzoeken u dringend te wachten met het betalen van de contributie voor 2018 tot u in januari onze factuur voor de betaling heeft ontvangen. Wilt u s.v.p. bij de betaling uitsluitend het factuurnummer vermelden
en niet uw lidnummer? Hartelijk dank voor uw medewerking.
De contributie bedraagt met ingang van 1 januari 2017: € 25,- voor alleenstaanden en € 37,50 voor 2 personen op
1 adres.
Zoals te doen gebruikelijk beginnen wij het Verenigingsjaar met onze NIEUWJAARSRECEPTIE. Deze receptie zal
plaatsvinden op zondag 7 januari 2018 tussen 16.00 tot 18.00 uur in ons VOV Seniorencentrum, Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten. U bent van harte welkom om met ons het glas te heffen op een voorspoedig 2018!
De feestavond was een groot succes. Er waren ± tweehonderd personen aanwezig. De loterij heeft € 1095,- opgebracht. Daarvan zijn betaald de Stalen Band, fooi voor het personeel van het cultureel centrum en de bitterballen. Het
college van B&W kwam in de persoon van wethouder Nanning Mol een deel van de avond meevieren.
Ook dit jaar wil Sinterklaas graag de Soosmiddag bezoeken. Hierover zijn afspraken gemaakt. Zie ook elders in deze
brief.
Helaas moest Ria Happel nu vanwege haar gezondheid helemaal stoppen met haar werkzaamheden in en voor de
commissie Lief en Leed waarvan zij vele jaren contactpersoon is geweest en bezoeken heeft afgelegd. Nogmaals
willen wij haar ook hier bedanken voor haar inzet. Zoals bekend heeft Els van Brink het werk inmiddels overgenomen.
Door de Reiscommissie wordt hard gewerkt aan het reisprogramma voor 2018. Eind januari hopen we tegelijk met
de Nieuwsbrief van februari, de Reisgids 2018 te kunnen presenteren.
Uiteraard willen wij al onze leden ook op deze plaats een voorspoedig en gezond 2018 toewensen en hopen we u
allen te zien op onze Nieuwjaarsbijeenkomst.
A. Stahlie

BIJZONDERE SOOSMIDDAG VRIJDAG 1 DECEMBER A.S.

Laten we nou een speciale brief (extra groot formaat en daarom
erg verkreukeld) uit het verre Spanje hebben ontvangen!
De Sint hoopt op vrijdag 1 december met groot gevolg
naar onze VOV-vestiging te komen aan de Prof. Einsteinlaan 3
te Voorschoten en liet ons weten dat hij daar alle leden van de VOV
vanaf 14.30 uur wil ontmoeten!
We zijn benieuwd of dat gaat lukken!

Zondag 7 januari 2018

van 16.00 tot 18.00 uur

In het VOV Seniorencentrum,
Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.
U bent van harte welkom om met ons het
glas te heffen op een voorspoedig 2018!
Het Bestuur
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DE BRIDGEPAGINA
DUBBELEXPOSITIE
IN DE VOV GALERIE

BRIDGEKALENDER:

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

Exposanten Margo Belt en Til Heijsteeg
laten hun werk zien in het VOV gebouw
aan de Prof. Einsteinlaan 3.

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

OVERPEINZINGEN Piet Doubletton, Noordwijkerhout

Wilt u ook graag exposeren
met uw eigen werk in de
VOV Galerie?
Neem dan contact op met:
Ben Vleeming,
bj.vleeming@ziggo.nl

Nieuwe
kraan of
complete
keuken?
www.barthenkeuken designcenter.nl
Korevaarstraat 11 Leiden

AFMELDEN:

Ook
voor klein
onderhoud!

Soms denk ik wel eens bij mezelf
Haal ik tien slagen of haal ik er elf
Dat het er dan maar negen zijn
Doet mij dan wel een beetje pijn

De tegenpartij heeft het best naar zijn zin
Er zat voor hen toch niets haalbaars in
Maar nu krijgen ze helemaal gratis een top
Vooruit dan nog maar een doublet erop

lk zit me dan een tijd te schamen
En ga een nieuwe tactiek beramen
Zal ik slaan of zal ik snijden
Hoe laat ik de vijand het meeste lijden

Weer een ander spel, ik grijp mijn kans
lk bied kordaat een scherpe manche
Toch weer te vroeg gejuicht, wat blijkt
Alle andere paren hebben groot slem bereikt

Als ik twee down ga ben ik een rund
In sans-atout met vierentwintig punt
Had ik het dan anders moeten spelen
Er is niemand die me iets aan kan bevelen

Wat moet ik met dit vreselijke spel
Met bridgen ga je wekelijks door de hel
Je denkt elke keer “Nu gaat het lukken”
lk ga de vruchten van mijn studie plukken

lk raak in uiterste verwarring
Mijn spelen komt in een verstarring
lk open met een punt of negen
Mijn partner is in elkaar gezegen

De praktijk vast meestal weer vies tegen
Je haalt maar acht slagen in plaats van negen
Of de vijand haalt er tien in plaats van acht
Heb ik weer een verkeerde kaart voorgebracht?

Dan spring ik zonder zeskaart hoog
Mijn partner zwijgt en kijkt omhoog
In wanhoop doet hij nog een bod
We gaan te hoog. lk voel me rot

Aan de volgende tafel gaat het vast beter
Dat hoop ik dan, maar het loopt voor geen meter
De tegenstanders komen twee slagen tekort
Maar ongedoubleerd, weer een nul op het bord

Vooruit, ik stoom maar door naar slem
Gelukkig trapt mijn partner op de rem
lk doe een eindbod, onvervaard
Alweer een nul op de scorekaart

lk ga het dan maar in sans proberen
Met Stayman kunnen de kansen keren
lk ga één down in een drie-sans-contract
De rest haalt vier-schoppen, alweer gezakt

Het volgende spel, nu gaat hij goed
lk vraag de azen met Blackwood
Helaas mijn partner heeft er geen
lk schiet over een haalbaar eindbod heen

Kan Jacoby misschien nog uitkomst brengen
Of gaat hij mijn martelgang verlengen
Gelukkig het laatste spel is voorbij
Heel gauw naar huis, ik ben weer vrij!

t 071 514 98 59 m 06 15 08 11 77

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 37.
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

SCHENKING AAN UW KIND

Sandra de Jong

Co

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.
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REACTIES & KOPIJ
Wij ontvangen graag uw reacties en/of kopij
op ons redactieadres:

kopij@vovvoorschoten.nl

KOOPT U OOK BIJ
ONZE ADVERTEERDERS?
Bekijk de aantrekkelijke kortingen voor
VOV-leden in de Kortingsparade op blz. 38

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Bij voorkeur digitaal maar handgeschreven mag natuurlijk ook.
Handgeschreven reacties voor publicatie in de
december/januari-nieuwsbrief mag u sturen naar:
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten
Sluitingsdatum voor de volgende Nieuwsbrief is

UITERLIJK(!) 10 JANUARI

Het einde van het jaar nadert en traditiegetrouw is dat
het moment waarop ouders een schenking aan hun kinderen doen. De schenking is vaak meer dan welkom,
maar heeft u zich wel het volgende gerealiseerd?
Stel: u schenkt nog dit jaar aan uw dochter een bedrag
van € 30.000,- waarbij u nadrukkelijk meldt dat deze
schenking van haar privé is en blijft (u schenkt onder ‘uitsluitingsclausule’).
U boekt het bedrag naar de gezamenlijke rekening van
uw dochter en haar echtgenoot, want zij gaan het gebruiken voor de verbouwing van hun woning.
Uw schoonzoon kreeg al eerder van zijn ouders een
schenking van hetzelfde bedrag, ook onder ‘uitsluitingsclausule’, welke schenking hij gebruikt heeft om een deel
van de hypotheek af te lossen om zo de maandelijkse
hypotheeklast te verlagen.
Helaas gaan uw dochter en schoonzoon na een paar
jaar scheiden.
Het staat vast dat de schenking aan uw schoonzoon
privé was en dat hij vanwege de aflossing van de gezamenlijke schuld een vordering heeft op uw dochter.
De discussie tussen de aanstaande ex-echtgenoten gaat
nu over uw schenking. Volgens uw dochter is het geld
gebruikt voor de verbouwing van de echtelijke woning.
Uw bijna voormalig schoonzoon stelt zich op het standpunt dat het geschonken geld is besteed aan de huishouding en aan vakanties. Het geld is dus opgemaakt en
uw dochter zou geen vordering op hem hebben.
Inmiddels heeft het Hof uitspraak gedaan in een soortgelijk geval.
Volgens het Hof is er in die zaak geen recht ontstaan
voor de vrouw op haar aanstaande ex-echtgenoot op
terugvordering van de schenking, omdat aangenomen
werd dat de vrouw deze gelden had besteed om haar
gedeelte van de gezamenlijke huishouding te voldoen.
Het Hof gaat er dus van uit dat het geld besteed is aan
de huishouding omdat er geen administratie was bijgehouden waaruit anders bleek en niet aangegeven was
dat de vrouw hiermee meer had bijgedragen aan de kosten van de huishouding dan waartoe zij verplicht was.

Als dit wordt toegepast op de situatie van uw dochter,
dan heeft haar aanstaande ex echtgenoot een vordering
op haar vanwege de schenking die hij van zijn ouders
heeft ontvangen.
Alhoewel uw dochter eenzelfde bedrag van u heeft ontvangen voor de betaling van de verbouwing aan de gezamenlijke woning, moet zij dan aanhoren dat zij geen
vordering kan opvoeren. Dit was uiteraard niet uw intentie!
Wat te doen om dit te voorkomen?
Allereerst maakt u de schenking alléén over op een eigen rekening van uw dochter. Natuurlijk onder vermelding dat dit privé is.
Als zij aangeeft deze gelden te willen besteden aan een
verbouwing, dat kunt u dit in de omschrijving bij het overboeken opnemen.
Voorts dient uw dochter vanuit haar eigen rekening de
gelden te betalen rechtstreeks aan de aannemer of timmerman. De facturen bewaart zij uiteraard bij de papieren van de woning.
Ook is het mogelijk dat uw dochter en echtgenoot schriftelijk (laten) vastleggen wie wat betaald heeft. Dit kan
via een vaststellingsovereenkomst, zowel door henzelf
of indien gewenst bij de notaris op te stellen.
Kortom, als u schenkingen doet, overleg dan eerst met
de ontvanger en voer in ieder geval een gedegen administratie. Uiteraard kunt u bij ons terecht voor nadere uitleg en tips om zoveel mogelijk problemen te voorkomen.
mr. P.M. (Nelke) Kroes

Notariskantoor Pérez

De VOV wenst al haar leden
een gezond en gelukkig 2018!

Rouboslaan 34 | 2252 TR Voorschoten
071 333 30 00 | info@notarisperez.nl
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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

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.
Mevrouw R.E. Alberts-Bodeutsch werd door Thea bezocht;
mevrouw woont in Topaz Vlietwijk. Zij was blij met de chocola
die ze ook gelijk uit ging delen. Mevrouw heeft de respectabele leeftijd van 99 jaar bereikt.
De heer B. Stroosnier was 95 jaar geworden en Thea ging
bij hem op bezoek. Tot haar verbazing was de heer een stuk
beter dan vorig jaar en heel gezellig. Hij raakte niet uitgepraat
over verschillende onderwerpen. Een heel gezellig bezoek.
Mevrouw M.M.C. Hoiting-Meer kreeg Thea met een doos
chocola op bezoek. Zij vertelde het weekend erna haar 92e
verjaardag te gaan vieren. Mevrouw vindt het jammer dat
haar vriendin die naast haar woonde overgeplaatst is naar
een andere afdeling. Ze mist haar want ze hadden het altijd
zo leuk samen.
Mevrouw W.G.M. Temmink-Eykelkamp werd door Thea bezocht. Na wat zoeken zag Thea de heer Temmink staan. De
familie was altijd actief bij de Zonnebloem. Daar viel veel over
te praten, ook de zonen hielpen actief mee met de jaarlijkse
boottocht. Het echtpaar vertelde dat zij 4 september 60 jaar
getrouwd waren. Helaas gaat mevrouw steeds slechter zien,
hetgeen wel beperkingen oplevert. Allen vonden het een zeer
geslaagd bezoekje.
Op de bridge hoorde Thea dat mevrouw J.F. Lucas-Dekker
gevallen was en in Topaz Revitel revalideert. Met haar buurvrouw die bridgepartner van haar is ging Thea op bezoek.
Mevrouw vertelde veel pijn te hebben maar had het daar wel
naar haar zin en kreeg veel bezoek.
Volgens Lien ontbrak het mevrouw C.J. Kruijt-Roelfsema,
die 97 jaar werd, niet aan visite. Haar dochters waren er, alsook wat buurtgenoten. Mevrouw keek erg uit naar de jaarlijkse feestavond.

Mevrouw W.J. Marselis kreeg Lien op bezoek. Mevrouw
heeft genoten van haar 92e verjaardag. ’s Morgens kwamen
een aantal buurvrouwen op de koffie en ’s avonds werd er
met kinderen en kleinkinderen heerlijk gegeten in de Gouden
Leeuw. Daarna keerde zij terug naar haar appartement waar
zij naar genoegen woont.
Lien bezocht het echtpaar De Weerd-Nieuwenhuis die 63
jaar waren getrouwd. Het was even zoeken naar de Jan van
Gelderdreef 7, maar gelukkig kwam mevrouw haar na een
telefonische informatie al tegemoet. Mevrouw is nog gezond,
maar mijnheer wat minder. Toch maken zij er het beste van,
o.a. door veel te wandelen.
Mevrouw M.D.W. Holtman-Richemont is verhuisd naar
woonzorgcentrum Topaz Haagwijk. Ze vertelde aan Els dat
ze een “slaapmaatje” heeft; dat is Lenie en waar mevrouw
is, is Lenie ook. Mevrouw heeft haar 96e verjaardag een dag
eerder bij haar dochter gevierd, samen met alle kinderen en
kleinkinderen. Toch kwamen haar twee dochters het nog dunnetjes over doen op haar echte verjaardag.
Volgens Els is mevrouw A.G.M. Zoon-Vermeeren aardig
gewend in Topaz Foreschate. Ze is daar nu definitief. Heeft
haar 93e verjaardag met haar dochter en kleine familie gevierd. Na haar behandeling in het ziekenhuis hopen we maar
dat ze wat minder pijn heeft en wij wensen haar het beste.
Piet bezocht de heer A.J. Pieters. De heer en ook mevrouw
zijn ondanks hun hoge leeftijden nog actief en “zeer bij de
tijd”. Ze hadden een levendig gesprek over allerlei. Het bezoek werd bijzonder op prijs gesteld evenals “het bloemetje
bij de koffie”.
Mevrouw H.A. de Die-Woezik stelde het bezoek van Piet op
prijs en heeft waardering zoals de VOV functioneert.
De heer A. Bakker in Leiden, een trouwe deelnemer aan de VOV-bridgemiddagen, is 91 jaar
geworden. Met genoegen kijkt hij terug op zijn
vrijwilligersleven. Goed dat er nu voor hem vrijwilligers zijn. Monique bezocht hem.

Eenzaamheid is niet aan
leeftijd gebonden.

Als iemand eenzaam is kunnen wij dat
niet altijd weten. Schroomt u niet als u
behoefte heeft aan een bezoek - of als u
iemand weet die eenzaam is - om dat te
melden aan Els van Brink op bovenstaand
telefoonnummer.
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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 27 november is de tweede lesperiode begonnen.
Deze periode duurt tot en met 2 februari 2017.
December is vanouds een drukke maand met al die
feestdagen. De computercursussen hebben dan ook
een kerstvakantie van 23 december tot en met
7 januari. Op 8 Januari gaan we door met onze
cursussen.
De derde en laatste periode begint op
12 februari. Dan starten we opnieuw met onze
cursussen Windows 10. Het programma van
de workshops is bij het ter perse gaan van
dit nummer nog niet vastgesteld.
Dat ziet u in het februarinummer.

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

MEER KUNNEN DOEN MET WINDOWS 10

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 zelfstandig 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-mailprogramma van
Windows gebruiken. Weet u wat Windows Verkenner is en
waar je dat voor gebruikt? Kortom: haal meer uit Windows 10!
Start op maandagochtend 12 feb. om 10.00 uur.
Start op vrijdagochtend 16 feb. om 10.00 uur.

Workshop Foto’s en bestanden opslaan in mappen.
leden € 20,- , niet-leden € 25,inclusief lesmateriaal,en consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op dinsdagochtend.
Overkomt het u wel eens? Je zoekt op de computer een bepaalde foto of document, maar kan die niet vinden. Waar is
die opgeslagen? Dan kan deze workshop uitkomst bieden. We
leren u hoe u op systematische wijze mappen kunt maken en
gebruiken. Zoals je een ladekast in huis gaat inruimen. Zo kunt
u makkelijk foto’s en andere documenten terugvinden.
Workshop wordt gegeven op 23 en 30 januari 2018.

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 Veilig werken op de computer.
leden € 20,- niet-leden € 25,inclusief lesmateriaal en consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op dinsdagochtend.
Steeds vaker krijgen mensen valse e-mails van criminelen, die
achter hun persoonlijke gegevens willen komen. Hoe herken
je dit soort e-mails? Maar er zijn ook andere soorten malware.
Hoe beveilig je jouw computer tegen criminele malware?
Dat wordt in deze workshop uitgelegd.
Let op: Voor deze workshop moet u uw eigen laptop meenemen. Vergeet de netsnoeren niet!
Workshop wordt gegeven op 9 en 16 januari 2018.

ALS JE FOTO’S HANDIG OPSLAAT OP JE COMPUTER,
KUN JE ZE SNEL WEER TERUGVINDEN!

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

IS DIE E-MAIL ECHT VAN DE BANK, OF IS HET
EEN NEP MAIL?

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. 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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MIDDAGJE UIT

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

REIZEN

WIJ ZOEKEN MET SPOED
VRIJWILLIGERS VOOR
ONZE REISCOMMISSIE

EEN MIDDAGJE UIT?
In Park Rosenburgh is Stichting Kinderboerderij Voorschoten gevestigd. De kinderboerderij is sinds 3,5 jaar een zelfstandige stichting en
er is een prachtige boerderij gebouwd op het terrein. De indeling van
het terrein is helemaal vernieuwd en zo is een bezoek aan de kinderboerderij een beleving geworden, betreft dier en natuur.

Stichting Kinderboerderij Voorschoten en Fonds1818 hebben samen een middagje uit bedacht voor de ouderen in
Voorschoten.
Sandy Seijn is de beheerder van de kinderboerderij en zij neemt de
ouderen mee op het terrein en vertelt van alles over de dieren. Verder
vertelt zij wat de kinderboerderij allemaal doet in de gemeenschap.
De kinderboerderij zorgt ook dat de ouderen worden opgehaald met
hun bus. In deze bus kunnen 5 personen vervoerd worden, de ouderen moeten wel zelfstandig in en uit kunnen stappen. De bus is niet
aangepast. Rolstoel of rollator kunnen wel mee, laadruimte genoeg.
Fonds1818 vergoedt dit uitje voor de ouderen dus dit is geheel gratis.
Er is plek voor 14 ouderen om aan dit uitje deel te nemen. Natuurlijk
wordt er ook een kopje koffie\thee gedronken.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De Reiscommissie is op zoek naar
enthousiaste mensen, die behalve goede suggesties voor
reisbestemmingen ook willen helpen met het uitwerken van de
reisbestemmingen.

VAN DE
REISCOMMISSIE

GRAAG UW REACTIES VIA: REISCOMMISSIE@VOVVOORSCHOTEN.NL
OF BEL AAT STAHLIE: 071-5610846

FOTO’S BIJ
PALEIS
SOESTDIJK
2 MEI J.L.

Andre Meijer

In onze boerderij hebben wij een prachtige houtkachel dus dit uitje is
niet seizoens gebonden.
Lijkt dit uitje wat voor u?
Geef u dan op bij:
Sandy Seijn, tel 06 18079224.
Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Het VOV-bestuur beveelt dit
van harte aan!

Henriëtte van der Ploeg
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MAANDAG 18 DECEMBER 2017
Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!
Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting,
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

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

GRAFISCH ONTWeRP
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

IN DE GOUDEN LEEUW VOORSCHOTEN
AANVANG: 16.00 UUR • ZAAL OPEN: 15.30 UUR
U KOMT TOCH OOK OP DIT GEZELLIGE
SFEERVOLLE FESTIJN!
Het belooft weer een gezellig sfeervol festijn te worden. Het zangkoor Dames-Verband zal in Dickensstijl
kerstliederen bij uw tafel ten gehore brengen.
Kosten voor een 4 gangen-menu bedragen voor leden
€ 20,- en voor niet leden € 30,-, inclusief twee gratis
consumptiebonnen. Betaling dient uiterlijk twee weken
na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening op rekening: NL35INGB0006564156
t.n.v. Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v.
‘Kerstdiner’. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij: Thea Zweers,
tel. 071-5614084 of email: thealuyten10@gmail.com
Heeft u de circelbus nodig (kosten € 2,50)
dan kunt u dat doorgeven.
Opgeven kan uiterlijk tot 4 december 2017.
Wees er snel bij, want vol is vol.

4-gangen menu:
Carpaccio
*
Groentesoep
*
Entrecote
*
Chocolademousse
met rood fruit
*
Koffie of thee
*
2 Consumptiebonnen
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EVENEMENTEN
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VOV FEESTAVOND
21 OKTOBER

De evenementencommissie wil namens de aanwezige ouderen op de jaarlijkse feestavond alle winkeliers en middenstanders bedanken voor hun
vrijwillige bijdrage om dit festijn tot een grandioos feest te maken.
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Albert Heijn
Apotheek De Meidoorn, Voorstraat
Apotheek Hofland (N-Hofland)
Apotheek Schoolstraat
Apotheek Voorschoten, Leidseweg
Arbouw Scharrelslagerij
Autocentrum Voorschoten
Autodeal
’t Bloemhofje (N-Hofland)
Bakker van Maanen
Bakkerij Stoepje, markt
Barthen Keuken, Leiden
Beije Vastgoed
Bentley Opticiens
Bestuur VOV dagreizen
Bins Damesmode & Lingerie
Bloemenkiosk Adegeest
Boekhandel De Kler
Chocolaterie Zoete Lekkernij
Clingendaal Makelaardij Voorschoten
Compleet-It Computers
Daily Shop
De Gouden Leeuw
De Ru
Depot 258
Dierenspeciaalzaak Verhoog
Dirk
Dirk III drankenhandel
Domino’s Pizza
D-Reizen
Droomvisie
Een ONS Geluk, groente/ fruit (N-Hofland)
Etos
Fashion4Kids
Flexx Haarmode (N-Hofland)
Florentijn juwelier
Floris V, restaurant
Frans Spendel Makelaardij
Fratelli
Galerie Kunstig
Gall & Gall
Glashandel Van Aken
Grieks restaurant Akropolis
Grill Restaurant Shalom
Hameetman Verzekeringen
Heijmans IJzerwaren/ Gereedschappen
Hema
Herenkapsalon Jan Teske
Hoogvliet
IJspaleis Palazzo
IJssalon Moments
Intratuin

Jumbo (N-Hofland)
Kaashandel Arjan Griffioen (N-Hofland)
Kapper Angenent
Kapper If You Dare
Kapper Vilano
Kapsalon Wim Wesseling
La Casita, restaurant
Label by label
Lolita Fashion & More
Lunchroom Tries No 54
Makelaardij van den Assem/de Ridder
Makelaarskantoor Van Stralen
Mannenkapper Paul Lamboo
Manonka Mode
Mickle Schoenmaker
Moerkerk’s Plantenparadijs
Mooi
Notaris Delahaije
Optie 1 jou eerste keus in telecom
Pearl Opticiens
Pedicurepraktijk Marielle Lammerding
Pepijn kadoschop
Perez Perzische Tapijten
Pizza Express
Quality Life
Rederij Het Groene Hart
Rijnland Makelaars B.V.
Rijwielspecialist G. Besuyen
Roest Tweewielers
Schoonheidssalon Ambachtspad
Shoeby
Slagerij Aad van Eijk
Slijterij Adegeest
Spiegeler Bloemen, vrijdagmarkt
Sportfondsen N.V.
Super Fair
Textielhuis Te Mey
Tijsterman Bakkers (N-Hofland)
Tilheij
Va Bene. Ital. restaurant
Van der Voort Schoenen
Van Vliet Tweewielers
Vanessa Karreman Prof. Scin Care
Vastgoed Kruse & Lampo
Vertelman Groente & Fruit
Vishandel J. Hartevelt (N-Hofland)
Vlinders aan de Vliet
’t Wapen van Voorschoten
Wilma Vosselman Haarverzorging
WJM evenementen - promoties
Woningtextielhuis
Wout Bergers Sport

De feestavond VOV onder muzikale leiding van “De Stalen Band”. Een geweldig
swingend dansorkest met muziek van The
Ramblers, Duke Ellington, Glenn Miller en
vele anderen.
Ruim 200 leden hebben deze jaarlijkse
feestavond dit jaar mogen mee maken. Zo
aan de gezichten en verhalen te zien en
te horen hebben ze genoten. Een aantal
waagde zelfs een dansje. Zelfs één iemand had in 20 jaar niet gedanst. Hij vond
het geweldig. Genoten van jeugdsentiment. Gezongen en zittend met de voetjes
gedanst en gestampt. Kortom er is door
vele ouderen genoten van deze avond.
De vele prijzen, die belangeloos ter beschikking zijn gesteld door de plaatselijke
middenstand (105 stuks) in Voorschoten,
maakte de tombola tot een geweldig succes. Zelfs onze wethouder was onder de
indruk. Hij wil graag komen op ons kerstdiner om samen weer te kunnen genieten,
maar het wachten is op een uitnodiging
van het bestuur, volgens zijn zeggen. Hij
vond het zelfs leuk om een aantal lootjes
te mogen trekken voor de tombola. Vele
leden vertrokken met tassen vol kado’s.
Het weekblad “Groot Voorschoten” ontbrak ook niet. Wij zijn benieuwd wat er
voor foto wordt geplaatst en wat wordt geschreven over ons en wellicht trekken we
nog meer ouderen over de streep om lid
te worden van de VOV om ook geweldige
dingen mee te maken.
Wij van de evenementencommissie zijn
blij dat het weer een geslaagde avond is
geworden en hopen jullie allemaal te mogen begroeten bij het kerstdiner op 18 december 2017 in Dickensstijl of bij de volgende VOV feestavond in 2018.

De Evenementencommissie
FOTO’S:

M. A. MIMPEN
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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.

27 SJAAK BRAL VAARWEL 2017 CABARET
DEC Locatie: Rijswijkse Schouwburg. Aanvang 20.15 uur.
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 (zie hieronder het stukje tekst van de evenementencommissie). Na betaling is uw deelname definitief. U kunt zich opgeven 4 weken voordat het evenement
plaatsvindt.

U kunt zich opgeven bij Gé van Niekerk tel. 06 22448212, E-mail: gevanniekerk@hotmail.com

11 ROB DE NIJS 75 JAAR - JUBILEUMCONCERT
JAN Kosten € 34,- voor VOV- leden, en € 36,50 voor niet leden. Excl. buskosten.
2018 Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening (zie hieronder het stukje tekst van de evenementencommissie). Na betaling is uw deelname definitief. U kunt zich opgeven 4
weken voordat het evenement plaatsvindt.

EVENEMENTEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WIJNPROEVERIJ 10 OKTOBER
De wijnproeverij op 10 oktober was onder zeer professionele en bevlogen leiding van Jochem van
der Loos. Een zeer geslaagde avond waar het verschil tussen sauvignon, pinot grigio, merlot en
rioja werd uitgelegd en waar de wijnen vandaan kwamen. Frankrijk, Italie, New Zeeland en Spanje.
Hierna gingen we aan de slag. Met de neus geroken. Gedraaid met het glas en weer geroken. De
verschillen van reuk zonder en met gedraaide wijn. Geproefd en nog eens geproefd. Smaken van
rood fruit, passievruchten, hout en nog vele andere smaken. De verschillen van smaken ligt allemaal aan het gistingsproces en wat wordt toegevoegd. De afdronk was bij de ene hemels en bij de
ander weer wat minder. Dat ligt aan de persoonlijke smaak van de proever. Ik heb nooit geweten
dat een Rioja-wijn 1,5 jaar in het vat en 1,5 jaar in de
fles moet rijpen, en dat witte wijn niet ouder dan drie
jaar mag zijn om van te genieten. De hapjes na afloop
waren geweldig. Echt wat bij wijn hoort en waardoor
de wijn weer een andere smaak krijgt. Je kan gewoon
stellen dat de 17 mensen die er waren en van deze
geweldige uitleg van Jochem veel hebben opgestoken en volgend jaar een herhalingscursus willen. Voor de mensen die er niet bij waren zeg ik dat ze echt wat
gemist hebben, maar wie weet zijn ze er een volgende keer bij. Wij hebben in ieder
zeer genoten en veel gelachen.

Til Heijsteeg

U kunt zich opgeven bij Thea Zweers tel. 071-5614084, E-mail: 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.
2018 Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening (zie hieronder van de Evenementencommissie). Na betaling is uw deelname definitief. U kunt zich opgeven 4 weken voordat
het evenement plaatsvindt.

U kunt zich opgeven bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377, E-mail: awbechtholt@casema.nl

16 MY FAIR LADY MUSICAL
FEB Kosten € 46,50 voor VOV-leden, en € 49,- voor niet leden. Excl. busvervoer. Betaling dient uiterlijk twee weken na aan2018 melding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening (zie hieronder “Van de evenementencommissie”).
Na betaling is uw deelname definitief. U kunt zich opgeven tot 4 weken voordat het evenement plaatsvindt.
U kunt zich opgeven bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510, E-mail: til.heysteeg@ziggo.nl

DIE ZAUBERFLÖTE STAATSOPERA VAN TATARSTA
8
MRT Kosten € 41,- voor VOV- leden, en € 43,50 voor niet leden. Excl. busvervoer.
2018 Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening (zie hieronder “Van de evenementencommissie”). 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 Met klassieke en hilarische (meezing) liedjes én een stoet aan typetjes.
2018 Kosten € 26,- voor VOV-leden, en € 28,50 voor niet leden. Excl. busvervoer. Betaling dient uiterlijk twee weken na aan-

melding te zijn voldaan. U kunt het bedrag storten op rekening (zie hieronder “Van de evenementencomnmissie”).
Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510, E-mail: til.heysteeg@ziggo.nl

VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE:
WIJ WILLEN 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. U kunt het bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v.
Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v. de naam van het evenement.
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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ANNIE M.G. SCHMIDT 13 OKTOBER

De avond van de musical Annie M.G. Schmidt in de Schouwburg te
Rijswijk. Wat een geweldig verhaal over het leven van Annie M.G. en
wie kan dit beter vertolken dan Simone Kleinsma. Niemand toch!. Een
vrouw die in de huid van de schrijfster Annie M.G. Schmidt kan kruipen met liedjes zoals: Margootje, Vluchten kan niet meer en Ik zou je
het liefste in een doosje
willen doen en de dertiger jaren. Ook kwamen
haar creaties zoals: Jip
en Janneke, Pluk van de
Pletteflet, Dikkertje Dap
en vele anderen aan bod.
Een geweldig verhaal
over haar leven en haar
gevecht met zichzelf over vrijheid en liefde. Een uitverkochte zaal die zachtjes meezongen. Gelachen om de humor. Een fantastische cast waar wij van de VOV met
14 personen van hebben mogen genieten. Prachtig mooie plaatsen op de 11e rij in
het midden. Kortom; WIJ HEBBEN GENOTEN.

HET BIJWONEN VAN EEN TV-UITZENDING PODIUMWITTEMAN TE AMSTERDAM

Zondag 15 oktober 2017 gingen wij met de touringcar met 24 personen naar De Hallen in Amsterdam. Vanuit deze mooi gerestaureerde voormalig tramremise wordt het TV-programma PodiumWitteman uitgezonden.
Onder de bezielende leiding van Paul Witteman met als secondanten Mike Boddé en Floris Korte werden deze zondag oudpresentator Joop van Zijl, violist Lonneke van Straalen en het Pynarello ensemble, het Anchiskhati-koor, pianist Sophiko Simsive,
cellist Quirine Viersen, en Maria en Anuschka Pedano ontvangen.
Het was een heel fraai programma met een mix
van jong en oud, inspirerende interviews, interessante wetenswaardigheden, oude beelden, volop
muziek en zang.
Het was voor ons als publiek een mooie belevenis om zo’n uitzending direct mee te maken. Je
zit er echt bovenop wat bijwonen heel bijzonder
maakt. Na afloop reden we vol verhalen weer terug naar Voorschoten. Het was geweldig om het
programma mee te maken en natuurlijk ook om na
afloop via uitzending gemist te kijken of je ook in
beeld was gekomen.
De Evenementencommissie
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

FOTORUBRIEK

WIE HERKENT DEZE FOTO?
EN WIE KAN IETS VERTELLEN
OVER DE PLAATS WAAR DEZE
FOTO GEMAAKT IS?

Ingestuurd door Fred Hendriks

Handgeschreven reacties graag vóór 10 januari naar:
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
Of mail naar: kopij@vovvoorschoten.nl

REACTIE OP DE OKTOBER-FOTO:
Dit is een foto van de Schoolstraat, hoek Erasmusstraat. Waar nu het Kruidvat is, was vroeger de hoekwinkel van een warme bakker. Nog altijd als ik aan bakker Tukker denk kan ik de overheerlijke geur ruiken van
het brood wat hij bakte. En dan natuurlijk die prachtig
uitziende gebakjes in de glazen toonbank. Een genot
alleen al om er naar te kijken want wanneer kreeg je
nou een gebakje?
Voorbij de poort links is de winkel die C.A. Paap in 1833
liet bouwen. Een uitgelezen plaats om een boek- en
kantoorboekenwinkel te starten met de 7 jaar eerder
opgerichte Ambachtstekenschool van het Algemeen
Nut zo vlakbij. Leerlingen moesten immers zelf potlood, vlakgom, papier en passerdoos mee naar school
nemen. En terwijl mijnheer Paap zich (niet altijd even
verdienstelijk) toelegde op het secretariaat van de Voorschotense polders, was het mevrouw Paap die met name
de winkel en drukkerij runde.
In 1930 nam de huisschilder Emeis de winkel ove voor
zijn vrouw. Met de verhuizing van de boek- en kantoorboekhandel, annex leesbibliotheek, annex drukkerij Volkers naar de Voorstraat hoek Molenlaan stopte mevrouw
Emeis met de winkel. Toch bleef zij nog lange tijd aan
individuele klanten tijdschriften als de Burda en de Beyer
verkopen.
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REACTIE OP DE NOVEMBER-FOTO:
Een oase van rust zo mag men deze foto wel noemen.
Het beeld toont ons de situatie in het begin van de vorige eeuw. De foto is gemaakt vanaf een hoog standpunt
en dat moet dan de kerktoren zijn.
Het geeft een indruk van de rustige sfeer hoe het toen
in de Schoolstraat was. Midden op de weg te wandelen
was blijkbaar heel normaal. Wie zich toen eigenaar van
een auto mocht noemen behoorde zeker tot de elite.
Een nostalgisch transportmiddel in de vorm van een
stoomtram met wat aanhang was een verbindingstracé
tussen Leiden - Den Haag. Aan de linkerkant van de
Schoolstraat niet zichtbaar op de foto, lag de enkelsporige railverbinding.
Het grote huis aan de rechterkant is diverse malen van
eigenaar veranderd. Ver in de zeventiger jaren werd het
huis met de grond gelijk gemaakt.

In het vooruitspringende gebouw was de kruidenierswinkel van Zwetsloot voorheen Roodvoets. Maar eerlijk,
ik herinner het me als de winkel van van Gent en Loos.
Steeds opnieuw fascineerde mij de hele dikke en donkergrijze verf op de vieze kozijnen en binnen was het er altijd
kaal en donker.
Daarnaast de kleuterbewaarschool met de bovenwoning
waar het oudhoofd van de school bleef wonen. En het
hoge gebouw met puntdak aan het eind van het rijtje is
van .. het schoolhoofd van de Gevers Deynootschool ernaast.
Eef Broekhuizen

Een van de laatste die daar zijn domicilie had was tandarts Gastelaars. Vlak achter het huis ziet men nog een
klein stukje beginpunt wat zich toen Wijngaardenlaan
mocht noemen.
Op de plaats van deze kapitale woning is een modern
appartementen complex gerealiseerd met op de begane grond een grote supermarkt wat kort geleden zijn
deuren heeft geopend. Op een steenworp afstand is
een gloednieuw restaurant gebouwd hetgeen betekent
dat de horeca gelegenheid zal toenemen.
Mocht een lezer ooit nog eens de trappen van de kerktoren beklimmen, en dan eventueel een foto maken, dan
zal men inzien dat van dit historische panorama niets
meer is te vinden.
							
Daan Heijmans

HEEFT U
OUDE FOTO’S?
De Fotorubriek is op zoek
naar oude foto’s van
Voorschoten.
Heeft u nog wat mooie
exemplaren in uw bezit
die wij hier mogen afdrukken?
U kunt ze sturen naar:
kopij@vovvoorschoten.nl
23

EEN PORTRET VAN...
VOV NIEUWSBRIEF ONTMOET

PIET VAN DER WERF
Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf
In elke VOV nieuwsbrief een persoonlijke ontmoeting met één van onze leden. Deze keer ontmoet de VOV Piet van
der Werf. Piet is 82 jaar, geboren en getogen Voorschotenaar. Wilt u ook uw verhaal op deze pagina? Neem dan
contact op met de redactie via: kopij@vovvoorschoten.nl.
HOE ZAG HET GEZIN ER BIJ JULLIE THUIS UIT?
Ons gezin telde negen kinderen, in volgorde: Ella, Joke, Leo, Nico,
Jan, Piet, Ria, Antoon en Wil. Het was een tijd dat Voorschoten
niet veel meer was dan de dorpskern van nu. Ik werd geboren en
groeide op in het huis aan de Leidseweg 81, dat Adegeest werd
genoemd en op de huidige hoek Leidseweg/Bachlaan stond.
Red.: Een mooie ingelijste pentekening van Adegeest prijkt boven
de tafel waar wij ons gesprek voeren. Mijn vader was één van de
Gebroeders Van der Werf met een wagenmakerij aan de Veurseweg. We hadden het goed thuis, uitgezonderd de oorlogsjaren,
waarin we honger leden en ons moesten behelpen met het eten
van bloembollen en pannenkoeken van suikerbietenpulp.

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

WAT WAS JE BEROEP?
Na de Jozefschool aan de Leidseweg werd ik wat ik graag wilde
worden, namelijk timmerman, en wel bij van Wissen in de Schoolstraat. Na een paar jaar liep het timmerwerk terug en ben ik bij
Steijn kistenfabriek begonnen. Eerst als houtbewerker, daarna als
vrachtwagenchauffeur. In totaal heb ik 12 jaar bij Steijn gewerkt.
Daarna nog eens 32 werkzame jaren als postbesteller bij de PTT
in Voorschoten. Daar wende je wel aan héél vroeg op staan.
’s Morgens 4 uur er op uit om de bussen te lichten en met de hand
de post te sorteren om deze dan bij de mensen thuis te bezorgen.
Altijd met veel plezier tot aan mijn pensioen gedaan.
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
In mijn vrije tijd doe ik graag timmer- en kluswerk. Ik vind het leuk
om familie en vrienden ermee te helpen, maar gezien mijn leeftijd
doe ik het nu wel rustiger aan. In de jaren ’70 was ik een heel
fanatieke Feijenoord-fan. ‘Een hooligan?’ Nee joh, die waren er
niet in die tijd, maar wij gingen wel met supportersbussen vanuit
Rotterdam naar Milaan voor de Europacupfinale. Red.: 6 Mei 1970
won Feijenoord in Milaan met 2-1 van Celtic en daarmee voor de
eerste keer de Europacup. We hadden een immens grote Feijenoordvlag bij ons waarop Herman van Aken heel groot ‘70’ had
geschilderd. Fanatiek als we waren werd ons huis aan de Donklaan 6 omgedoopt tot ‘de Kuip’, hulden we de kinderen in Feyenoord pyjama’s en sliepen we onder rood-witte dekbedhoezen.
Elke twee weken ging ik voor de thuiswedstrijd naar Rotterdam.
Maar als Feijenoord verloor dan was ik thuis zeker voor een week
niet meer aanspreekbaar. Heftig wel maar ook mooi die tijd.
WAT ZIJN JE WEKELIJKSE BEZIGHEDEN?
Al zo’n 20 jaar doe ik vrijwilligerswerk voor de Sint-Laurentiuskerk.
Dat loopt uiteen van het herstellen van het priestergraf (Red. het
priestergraf dateert uit 1881), het opknappen van een grote pastorietafel, ophangen van versieringen en allerlei andere klussen.
Op verzoek van pastoor Paardekooper, die toen nog leefde, heb
ik met Sjaak Noordermeer de huidige kerststal gebouwd (Red. Erg
mooi). Voor de kerk en voor de nabestaanden is het belangrijk dat
het kerkhof goed is onderhouden. Elke donderdag zijn we er met

een vaste vrijwilligersploeg aan het werk om het goed op orde te
houden. Heel eervol werk.
WELKE GEBEURTENIS IN JE LEVEN MAAKTE DIEPE INDRUK?
De geboorte van onze kinderen Peter, Annemieke en Monique in
ons houten huis aan de Donklaan 32A was een heel mooie tijd. En
ja …. het ziek zijn en in 2005 overlijden van ons kleinkind Beau viel
ons allen erg zwaar.
Als vrijwillig militair zou ik naar Korea uitgezonden worden, maar
die oorlog liep net af en ging dat voor mij niet door. Op verzoek kon
ik langer dienen en werd ik in ’55 in Suriname gelegerd. Heb daar
1,5 jaar gediend. Het was vlak voor Kerstmis dat we aan het einde
van onze diensttijd bij hoge uitzondering naar Nederland werden
teruggevlogen in plaats van een 6 weken durende bootovertocht.
Zo stond ik in een heel korte tijd vanuit de tropen ineens in de Hollandse winterkou. Ben een week binnengebleven.
Red.: Annie, de vrouw van Piet, helpt af en toe met het herinneren van jaartallen en data, die ze allemaal heel precies weet te
benoemen.
WAAR HEBBEN JULLIE ELKAAR EIGENLIJK ONTMOET?
Dat was op de Leidseweg 84, waar mijn opa en oma woonden. Annie kwam met haar zus Thea mee, die met mijn broer is getrouwd.
Zo begon het even later met een bioscoopaanzoek. 1 Maart volgend jaar zijn we 60 jaar voor de wet getrouwd en een jaar later,
op 2 april 2019 wat onze eigenlijke huwelijksdatum is, 60 jaar voor
de kerk.
ALS HET ZOU KUNNEN, WIE ZOU JE DAN WILLEN ONTMOETEN?
Mijn moeder. Ik was echt een moederskind. De Paus, die zou ik
ook heel graag eens ontmoeten.
ALS JE EEN BEPAALDE LEEFTIJD VOOR ALTIJD ZOU KUNNEN AANHOUDEN, WELKE ZOU DAT ZIJN?
Dan denk ik aan mijn leuke voetbaltijd bij SVLV, met Arie van der
Valk en Arie Moerkerk, waar ik altijd linksback speelde. Maar ik
denk daarbij ook aan de positieve herstelperiode, nadat ik op aanraden van een Canadese arts en bemiddeling van Monique in het
Radboudziekenhuis te Nijmegen geopereerd werd aan prostaatkanker. Dat is heel goed geslaagd en ik ben er weer helemaal
bovenop gekomen.
WELK VERHAAL VERTELT JOUW FAMILIE ALTIJD OVER JOU?
Haha, dat is het verhaal over de brand in het zomerhuisje in de tuin
van mijn geboortehuis Adegeest. Als kind liep een aangestoken
vuurtje in het zomerhuisje dermate uit de hand dat de vlammen eruit sloegen. Van schrik ging ik in huis achter de ramen staan kijken
en zag de buurvrouw met een emmer water op de brand afgaan.
Verwonderd vroeg ik mijn moeder: ‘Hé, Hillie Snippe loopt met een
emmer water naar het tuinhuis, wat zou zij nou gaan doen?’
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
AVONDJE

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

Het begon allemaal met bij de buren televisie kijken (in zwart wit) naar de aankomst van
Sinterklaas. En die avond mocht je dan je schoen zetten. Uiteraard na eerst stevig enige
sinterklaasliederen te hebben gezongen. En de volgende dag zaten er dan wat chocolade
munten in je schoen of een kikker, van in zilverpapier gewikkeld chocola met een witte
kokosvulling.
Strooien was een feest apart. Naar ik later begreep gooide mijn moeder, haar hand in een
lange handschoen, een eerste handje strooigoed over de half geopende deur. En als wij dan
op onze knieën lagen om het strooigoed op te rapen, ging ze er in ons bijzijn rustig mee door,
het strooigoed diepend uit haar Spaanse schort met super grote zakken. Pepernoten - de echte
- en schuimpjes en lettersnoepjes en tumtummetjes.
En buiten werd het steeds donkerder en kouder en schrok je je 3 maal in de rondte als er een tak tegen
het raam waaide want dat kon wel eens Zwarte Piet zijn. Op sinterklaasavond kwamen de buurjongens.
Sint in de gang, hevig vloekend tegen Piet toen zijn staf brak. Gelukkig kwam het jaar daarna - van de
overkant - de echte Sint met 5 Pieten.
Wat was het genieten. Sinterklaas wist ook wel wat lekker was. Allereerst was er de banketstaaf die
helemáál lekker was als ie eerst even in de oven was opgewarmd. En zo’n staaf kwam altijd met van
die gekonfijte groene sliertjes en halve rode kersen.
Sint had meestal ook voor de jongens chocolade sigaretten. Ze liepen er stoer mee in hun mond totdat
het papier nat werd. Taai taai poppen, van die grote of anders van die kleintjes. Het kleefde aan je tanden
maar oh oh, wat was dat anijsachtige spul lekker. En natuurlijk deed Sint ook aan suikerbeesten. Hoe
harder van kleur hoe beter.
En ik wist niet beter dan dat Sint zijn marsepein uitbesteedde aan Zuilhof in de Schoolstraat.
In de etalage lagen en stonden daar altijd de mooiste dieren en ook een heel groot
marsepeinen varken. Mensen kochten dan een ons marsepein en dan kregen ze een
plakje van het grote varken. Vond ik eigenlijk maar zielig.

Lid van

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

Natuurlijk was er ook borstplaat. Als je zo’n rondje - wit, donkerbruin of karamel van
kleur - pakte moest je heel heel voorzichtig doen want anders kneep
je het gelijk fijn, zo zacht was de fondant. Het smolt ook altijd
gelijk in je mond. Mijn moeder kreeg altijd een hart van borstplaat. Altijd weer spannend om te zien of het deze keer wèl
gelukt was en het hart niet gebroken was. Wat maar niet lukte.
Dus kocht ik - een hele onderneming - een jaar bij de Hema in Leiden
een suikerhart voor haar. En wat was ik trots dat ik het dat jaar heel
wat beter gedaan had dan de Sint. Alleen... dit hart was helemaal niet
stuk te krijgen. Je kon er iemand een gat mee in zijn hoofd gooien. En
ik maar niet begrijpen waarom mijn moeder toch niet zo heel blij was met
dit hele hart !
Oorspronkelijk bedoeld om een niet getrouwde vrouw aan de man te willen helpen met een vrijer,
met Sinterklaas kregen de meisjes nu een vrouwtje en de jongens een mannelijke speculaaspop met
amandelschaafsel. Maar de meest bekende Sintzoetigheid is denk ik, toch wel de chocoladeletter.
Met altijd scheve ogen van mijn broers omdat ik de letter M had en die was natuurlijk veeeeeeel
groter dan hun letter.
Ik moest er allemaal weer aan denken toen ik onlangs in de rij aan de kassa stond en een
meneer aan de kassière vroeg of ze ook tumtum hadden. Tom Tom? Het was duidelijk dat ze
er nog nooit van gehoord had. Terwijl ik gelijk de chocoladeflikjes met de witte spikkeltjes voor
me zag, de rozerode suikertjes al bijna proefde en me alweer zag zuigen op de gomballetjes.
Wat ben ik blij dat niet de supermarkt in augustus, maar voor mij Sint en Piet dat heerlijke
avondje hadden. Specialer was er nooit.
MOnique

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

Ik kijk graag bij anderen in
de boekenkast. Ik vind het
altijd leuk als ik boeken tegenkom die ik zelf ook met
plezier gelezen heb. Als
Door:
kind las ik al vroeg en veel.
Dico van Barneveld
Tegenwoordig wat minder
maar mijn reader zit vol met
nog te lezen en herleesbare geweldige boeken. Ik heb een ongeveer chronologisch
lijstje gemaakt van mijn favorieten, die indruk op mij hebben gemaakt en mijn denken - en dus mijn leven - hebben
beïnvloed. Een bekend gezegde is “Zeg mij wat u leest en
ik zal zeggen wie u bent”. Hierdoor krijg je dus een indruk
van wie ik ben.

BOEKEN

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

1. Van het terras af gezien, John O’Hara
2. Armageddon, Leon Uris
3. De profeet, Khalil Gibran
4. De vreedzame krijger, Dan Millman
5. De Alchemist, Paolo Coelho
6. De Celestijnse belofte, James Redfield
7. De rijkste man van Babylon, George Clason
8. Leiderschap en Zelfbedrog, Het Arbinger Institute
9. Nachttrein naar Lissabon, Pascal Mercier
10. De Schaduw van de wind, Carlos Ruiz Safon
11. Dinsdagen met Morry, Mitch Albom
12. Oorsprong, Dan Brown
Over ieder van deze boeken kan ik een bijzonder verhaal
vertellen. Door het lezen van Armageddon, ben ik uiteindelijk samen met vriend Piet in 1984 de marathon in WestBerlijn gaan lopen en ben ik in 1989 in de kerstvakantie,
vlak na de val van de muur met mijn kinderen ernaar toe
gereden om samen brokken uit de muur te slaan.
De Celestijnse belofte kocht ik zo’n 30 jaar geleden “per
geluk” op het vliegveld van Atlanta. Ik wilde de nieuwste
Grisham kopen maar mijn hand werd onweerstaanbaar
naar The Celestine prophecy getrokken. Bijzondere ervaring, vooral toen ik bij het lezen herkende dat dit boek in de
levensfase waarin ik toen was, “op mij lag te wachten….”.
Zo heb ik trouwens wel meer boeken op merkwaardige manier in handen gekregen.
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Nachttrein naar Lissabon
met het leven van Amadeu
de Prado als “verborgen
verhaal in het verhaal”,
heeft mij zo gegrepen dat
ik later met mijn levenspartner in Lissabon naar de
begraafplaats ben gegaan
om daar te ontdekken dat
het toch een fictieve persoon was.
De Schaduw van de wind
speelt in Barcelona, misschien wel mijn meest favoriete stad, en heb ik destijds in een adem uitgelezen. Ik zou nog eens terug moeten
gaan naar “de bibliotheek van de vergeten schrijvers”.
Oorsprong van Dan Brown is met veel tam tam in 53 landen
tegelijk in de verkoop gekomen op 3 oktober jl. Ik had het
een dag later op mijn reader en heb het in een week uitgelezen. Wat een fantastisch boek! Ik had het wel eerder uit kunnen hebben ware het niet dat het onderwerp overeenkomt
met een thema waar ik veel over nadenk: “Waar komen we
vandaan en waar gaan we naar toe?” Ook dit boek speelt
goeddeels in Spanje; van het Guggenheim museum in Bilbao tot de Sagrada Familia in Barcelona. Een mysterieus
verhaal waarvan je kan denken: “ Dit zou zomaar de waarheid kunnen zijn….”.
Van een heel ander genre is echter: Mijn dinsdagen met
Morrie” dat waarschijnlijk de allermeeste indruk op me heeft
gemaakt: Het verhaal van een oude professor, die aan lijdt
aan de dodelijke spierziekte ALS en op dinsdagen gesprekken heeft met zijn meest favoriete student, de schrijver
Mitch Albom. Vol wijsheid en emotie. Een uitspraak: Pas als
je vrede hebt gesloten met de dood, kan je voluit leven….
Behalve de 12 genoemde boeken heb ik genoten van het
totale oeuvre van Morris West en Jeffrey Archer. Van de
laatste schrijver is vooral de 7-delige serie: “de Clifton kronieken” boeiend en indrukwekkend. Deel 5 is onlangs in
het Nederlands verschenen; 6 en 7 volgen in het voorjaar
van 2018. Aanrader: Maak ook eens een lijstje van jouw favoriete boeken!
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GISELLA

Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren
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HERFSTBLADEREN EN
HERINNERINGEN
Door:
Gisella van Duijnen
De herfst is in aantocht. Vroeg donker, regen, gevallen bladeren overal. Ik haal de winterkleren van hun ”zomerslaapje” en
bereid me voor op de kou die komen zal.

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

November is voor mij de eerste maand van de herfst, oktober kan nog zoveel mooie zonnige dagen hebben. November
kan ook zonnig zijn maar in de lucht zit ook iets anders. Dat
“anders” maakt dat november voor mij ook de maand van de
“herinneringen“ is. Vreemd? Helemaal niet. Knus bij de haard
met een kop koffie of een glaasje wijn, sjaal om de schouders,
plaid om de knieën dan denk ik aan wat een vrij onbekende
Franse dichter schrijf :

“Herinneringen hebben de armen vol bloemen
En ogen die stralen
Ze zijn, bij pijn en verdriet
Onze enige vriend”.
De dichter was een romanticus en romantici voelen overal pijn
en verdriet. Maar dat herinneringen een vriend zijn, daarmee
ben ik het volkomen eens, al zou ik willen toevoegen dat er net
zoveel mooie en vreugdevolle herinneringen zijn als treurige.
Ze zijn ons persoonlijk bezit, twee gelijke bestaan praktisch
niet.

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

Hoe ervaren we een herinnering?
Praktisch: dossier G M nr.886 jaar 1954 en er wordt een soort
film, in figuratieve zin, in onze hersens vertoond? Grapje hoor.
Herinneringen, zei een vriendin, zijn net als luidruchtige kleuters die allemaal tegelijk uit het klaslokaal proberen te ont-

snappen. Voor mij zijn ze als kiezelstenen aan het strand:
roze, amberkleurig, roomwit, zacht en en rond. Sommige stenen kunnen zwart zijn als lava, met scherpe punten.
Je speelt met de stenen, je streelt ze en de herinneringen komen vanzelf.
Als je vierentachtig bent, heb je een massa herinneringen.
Mooie, minder mooie, slechte en ook treurige. De mooie, daar
geniet ik nog steeds van, iedere keer door opnieuw ze te beleven! Met de minder mooie, ga ik wat sneller te werk, de treurige koester ik vooral als ze van dierbaren zijn. En de slechte?
Wil je of wil je niet ze komen toch.
Ik besteed niet veel tijd aan ze, maar ik schop ze weg.
Zonder spijt en vooral zonder rancune. Voor herinneringen is
rancune het grootste gif. Spijt, kan altijd nog, maar aangezien
niets, maar werkelijk niets kan worden overgedaan is beter
geen spijt te hebben.
Zo speel ik met de herinneringen aan mijn geboortestad, aan
mijn familie en vrienden, aan mijn leven hier....
Na een poosje berg ik ze weer opnieuw op.
December is een drukke maand, januari moet je bijkomen
van de festiviteiten, februari is kort en in maart ruik je al het
voorjaar. De herinneringen zijn terug waar ze vandaan gekomen zijn en het leven gaat door met de komst van een nieuwe
reeks herinneringen.
En nu geachte VOV-ers Prettige Feestdagen met een gezellig samenzijn bij het Kerstdiner, gevolgd door een promenade
langs “Memory Lane“.

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

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

“Hé milicien, wij moeten
eens praten!” Het geluid
kwam achter me vandaan,
dus ik keek om. Ik kende
Door:
de jongen, die tegen me
Theo Groenewege
gesproken had niet, maar
had hem wel eens gezien.
Hij was een hoofd groter dan ik en behoorlijk uit de kluiten gewassen. “Praten kan altijd” zei ik. “Zeg maar waar
en wanneer”, “Dat hoor je nog wel” zei hij en liep met
grote passen verder.
Ik vertelde het later tegen mijn collega’s van kantoor. Die
keken bedenkelijk. “Jan” kennende voorspelde het niet
veel goeds. Hij stond er om bekend, dat hij wel van een
robbertje vechten hield! Daar zat ik niet bepaald op te
wachten.
Er gingen echter enkele dagen voorbij, waarop er niets
gebeurde. Ik begon al te denken, dat het over zou waaien, maar helaas. Vrijdags kwam hij weer in mijn vaarwater. “Straks om 7 uur en zorg, dat je op tijd bent!”
beet hij me toe. Hij hoefde er niet bij te zeggen waar hij
me verwachtte, want het zou wel de plek zijn, waar wel
meer robbertjes werden uitgevochten. Maar dan was het
meestal tussen partijen, die aan elkaar gewaagd waren.
Die gevechten trokken altijd veel publiek, dat ook nu begon toe te stromen. Ik bemerkte het met ontzetting!
Ik kon wel proberen me uit de voeten te maken, maar wilde niet laf zijn. En bovendien begonnen de rijen om me
heen reeds te sluiten. Dus daar stond ik, nog net niet bibberend. Wachtend op mijn vonnis. Er bleek een heuse
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Audio • Video • Wasautomaat • Vervanging • Reparatie • Onderhoud • Vervanging keuken inbouwaparatuur

MOOIE BENEN
Gisteren in de namiddag kregen mijn vrouw en ik bezoek
van een man, die eenmaal naast mijn vrouw gezeten, meer
dan normale belangstelling aan de dag legde voor haar
benen. Nu is mijn vrouw dat sedert de operatie aan haar
rechter knie natuurlijk wel gewend. De man bewonderde de
‘ritssluiting’ , die zich op de knie bevindt en die bestaat uit
22 ijzeren krammen. Onder die ritssluiting bevindt zich de
volledige knieprothese, even vernuftig als doelmatig, Onder
geleide van een fysiotherapeut weet mijn vrouw er steeds
beter mee om te gaan. Ik mag daar als trotse echtgenoot
wel aan toe. voegen, dat mijn vrouw een echte doorzetster
is–. Zij heeft nog steeds veel pijn, vooral in haar knieholte.
Maar ze laat zich niet gauw uit het veld slaan. De belangstelling van onze bezoeker bleef echter gericht op beide benen van mijn vrouw en dat maakt je als echtgenoot laten
we zeggen enigszins ongerust. Het is natuurlijk een bekend
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scheidsrechter
te zijn. Ook mijn
tegenstander
had zijn plaats
al ingenomen en
was “droog” aan
het oefenen. Ik
schatte, dat mijn
vuisten 3x in die
van hem pasten.
Schoorvoetend
bewoog ik me in
de richting van
mijn plaats. Vóór
ik die bereikte
gebeurde
er
echter een wonder! Het spreekwoord zegt: “Als de nood
het hoogst is, is de redding nabij” en dat bleek gelukkig
voor mij ook nu van toepassing. Mijn plaats werd plotseling ingenomen door een andere jongen, die het qua
potigheid ver van me won en blijkbaar ook in die van
mijn tegenstander, want die liet na 3 slagenwisselingen
zijn armen reeds zakken, waarna de scheidsrechter het
gevecht afbrak tot grote teleurstelling van het publiek. Ik
vierde mijn opluchting in de kantine met een flesje limonade en een zakje katjang.
Jan is nooit op de kwestie teruggekomen. Ik hoorde nog
wel, dat zijn agressie jegens mij een gevolg was van mijn
verhaal in de Nieuwskikker.
Surabaja, februari 1950

gegeven, dat vrouwenbenen door de eeuwen heen de aandacht van mannen hebben getrokken. Het begon trouwens
heel onschuldig, namelijk bij de enkel. Gaandeweg kwamen
echter de benen als geheel in beeld. Beroemde benen waren die van Marlène Dietrich’Godfried Bomans slaakte eens
de verzuchting: “Oh, had mijn vrouw maar één zo’n been!”
Het hrebben van mooie benen is het ideaal van de meeste
vrouwen, maar het is niet allen gegeven, nog afgezien van
de tand des tijds. Die schijnt trouwens op de benen van mijn
vrouw niet van grote invloed te zijn, want onze bezoeker kon
het niet nalaten op te merken, dat hij die benen erg mooi
vond. Hij zei ook er vertrouwen in te hebben, dat het litteken
mooi zou bijtrekken. Eerlijk gezegd nam mijn ongerustheid
nog wat toe en ik benadruk, dat gegeven het feit, dat mijn
vrouw en ik in gemeenschap van goederen getrouwd zijn,
ik toch ook een zeker recht kan doen gelden op haar benen. Ik zette die gedachte echter toch ook weer snel van me
af, want bij goederen denk je toch niet aan benen. Blijft de
vraag wie zich vermeten had openlijk blijk te geven van zijn
bewondering voor de benen van mijn vrouw. Het was .....Dr.
Tromp! onze huisarts. Gelet op het feit, dat hij dit reeds 40
jaar is valt hij buiten elke verdenking van het vertonen van
overmatige aandacht, op grond waarvan ik me echt zorgen
zou dienen te maken. .
Het zal nog wel enige tijd duren voordat mijn vrouw de cancan weer kan dansen, zoals 50 jaar geleden, maar we zijn
al blij als zij zich weer redelijk en zonder pijn voort kan bewegen.
Met vriendelijke groet, Theo
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INGEZONDEN
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HET BOEK VAN UW LEVEN

Graag wil ik onderstaande met u delen omdat ik
het zelf heel leuk vind en me kan voorstellen dat
het voor meer mensen interessant is, uw eigen
verhaal in boekvorm:
Een uitgebreide biografie, uw levensverhaal
of de geschiedenis van uw bedrijf. U wilt wat
u hebt meegemaakt en hebt bereikt voor de mensen om u heen vastleggen. U zou er wel een boek
over willen schrijven, maar dat zelf doen is een te
grote stap.
Met tekst en beeldmateriaal wordt uw verhaal zo op
papier gezet alsof u alles herbeleefd. Samen met u
wordt uw eigen boek gemaakt, met beeldend geschreven tekst in een prachtige vormgeving.
De tekstschrijver en de grafisch vormgever hebben
beiden veel ervaring met het schrijven en het vormgeven van boeken, magazines, kranten en tijdschriften.
HOE WERKT HET?
Vrijblijvend worden de wensen en mogelijkheden
voor uw boek besproken. Welke onderwerpen wilt u
opnemen, hoe uitgebreid wilt u het op papier, welk
materiaal hebt u beschikbaar, zijn zo wat vragen. In
opvolgende gesprekken worden de inhoud en foto’s
besproken. Tussendoor krijgt u de voortgang te zien
zodat u steeds op de hoogte blijft van het hele proces.
Het goedgekeurde eindresultaat wordt gedrukt bij een
drukkerij waarvan bekend is dat zij een topproduct leveren. Het aantal exemplaren kiest u zelf.
Fantastisch toch, uw eigen boek voor uw kinderen,
familie, vrienden, zakenrelaties of gewoon voor uzelf!!

Een leuk artikel over de Begraafplaats (een OASE) achter de Dorpskerk.
Het artikel staat in de ‘Kerkklok’ van 2 november van de Protestantse
Gemeente te Voorschoten. De schrijver (de persoon die de begraafplaats onderhoudt) heeft mij toestemming gegeven om dit artikel in het
vov blad te plaatsen.
Klaas Snieder

INTERESSE?
Wilt u meer informatie?
Stuur mij een mail op: info@mocre8.nl
of gewoon naar: kopij@vovvoorschoten.
Mo van der Werf

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

GOUD ZOEKEN OF GOD ZOEKEN?
Het lijkt wel een gewetensvraag.
En dat is het misschien ook wel.
We zijn voortdurend bezig vooral leuke dingen te bedenken die we zouden willen doen: reisjes maken, uit eten
gaan, shoppen. Vult u het zelf maar in. Zeker als ouderen
moeten we zorgen er bij te blijven horen. Zelf ken ik dat
ook. Iedere dag wil ik toch wel graag iets leuks, goeds, te
doen hebben. Maar vooral iets zinvols, als ik eerlijk ben.
Iets zinvols houdt voor mij in: mensen ontmoeten, liefst
één op één en horen hoe het met die ander gaat. Maar
vooral houdt het voor mij in, dat ik dagelijks mijn lijntje naar
boven wil verzorgen.
10 jaar geleden, september 2007 werd ik uitgenodigd om
een introductiecursus christelijke meditatie te volgen. Die
uitnodiging kwam vanuit de protestantse hoek, zelf ben ik
katholiek. Ik ben op die uitnodiging ingegaan, niet wetende
wat het me zou brengen. Eerlijk gezegd had ik er niet veel
vertrouwen in. Wat schetst mijn verbazing, dat ik vanaf de
eerste bijeenkomst het gevoel had thuis te komen. Het was
niet zozeer wat ik hoorde, maar vooral het stille samenzijn
samen met anderen. Het gevoel van thuiskomen bij mijn
diepere zelf, eigenlijk bij het goddelijke vonkje in mijzelf.
Het is moeilijk te benoemen. Het bracht en brengt mij terug
bij mijn christelijke wortels, bij mijn oer-geloof. De start was
dus 10 jaar geleden. Destijds is er een groep ontstaan van
mensen uit verschillende kerken en ook mensen die zich
niet bij een kerk rekenen en zich toch kunnen vinden in de
christelijke traditie.
Nu bij ons 10-jarig bestaan willen we graag meer naar buiten treden om meer mensen bekend te maken met christelijke meditatie hier in Voorschoten. Wij zijn onderdeel van
een landelijke stichting, aangesloten bij een wereldwijde
beweging: World Community for Christian Meditation,
www.WCCM.org. De Nederlandse site is www.wccm.nl.
De titel van dit verhaal is: Goud zoeken of God zoeken.
Dit is geen tegenstelling, want door God te zoeken vindt je
goud. In de Bijbel staat niet voor niets: zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal je worden geschonken. Goud staat voor het geluk dat je kunt ervaren door
God te zoeken bij voorbeeld in de meditatie.
Mocht u zich door mijn verhaal aangesproken voelen, dan
bent u altijd welkom op iedere zaterdagmiddag om 4 uur in
het Bondsgebouw, Leidseweg 100, eerste etage, met lift;
of op de 1e en 3e donderdagavond in het Pluspunt, Noord
Hofland, om 19.30.
Het nieuwe jaar starten we met een introductiecursus op
de zaterdagen 20 en 27 januari en 3 en 10 februari 2018
om 3 uur. Alles is geheel kosteloos.

Stukje uit de Nieuwe Zeeuwse Courant
van 1 oktober 1932.
Ingezonden door dhr. Piet Rijsdijk.
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Informatie bij Bep van der Zijden: tel. 071-5615354,
e-mail: bep.zijden@gmail.com.
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DeltaDents

RECEPT/PUZZEL

praktijk voor tandheelkunde

UITLEG
BRIDGE
HERSENKRAKER

De gecombineerde tandarts-implantologie praktijk
voor uw:
• implantaten onder een volledige prothese (klikgebit)

(Pag. 7)

• vervanging van een verloren gegane tand of kies
door een implantaat
• goede samenwerking met tandprotheticus
Buschman

KONIJNENBOUTENSTOOF
met ontbijtkoek,
appelstroop en rode wijn

• alle (reguliere) tandheelkundige behandelingen
• behandeling van tandvleesproblemen

Recept voor 4 personen

• second opinion, een eerlijk vrijblijvend advies

BENODIGDHEDEN:

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
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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:

2 konijnenbouten
1 ui, gepeld
2 tenen knoflook,
140 g tomatenpuree
400 ml rode wijn
1 blik gepelde tomaten
3 el appelstroop
1 groentebouillonblokje

200 ml water
15g verse herfstkruiden
4 aardappelen,
vastkokend
2 plakken ontbijtkoek
Olijfolie
Zout en peper
Keukentouw

PUZZEL

BEREIDINGSWIJZE

Snipper de ui en hak de tenen knoflook fijn. Bestrooi de konijnenbouten met zout en peper. Verhit
3 eetlepels olijfolie in een grote braadpan. Bak de
konijnenbouten 5 minuten rondom bruin. Haal de
konijnenbouten uit de pan.
Fruit de ui, knoflook en tomatenpuree in het bakvet. Leg daarna de konijnenbouten terug in de pan
en blus met de rode wijn. Voeg het blik gepelde
tomaten, appelstroop, bouillonblokje en water toe
aan de stoof. Meng alles goed door.
Bind de kruiden samen met een stukje keukentouw. Leg het bosje kruiden bij de konijnenboutenstoof in de pan. Laat de konijnenstoof 35 minuten
stoven op laag vuur. Voeg eventueel na 20 minuten stoven nog wat water toe als de stoof te veel
inkookt.
Verkruimel intussen de ontbijtkoek, schil de aardappelen en snij deze in blokjes van 2 centimeter.
Voeg na 35 minuten stoven de ontbijtkoek en blokjes aardappel toe aan de braadpan. Laat nog 15
minuten meestoven.
Breng de stoof tenslotte op smaak met zout en peper en verwijder het bosje kruiden.
U kunt de stoof serveren met vers brood om lekker
in de saus te dippen!
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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

Butterfly

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

SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL
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Thea de Jong;
Tel: 071 5316358

KERAMIEK/
HANDWERKEN

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

PATCHWORK

BILJARTEN/
KLAVERJASSEN

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

17 jan. t/m 4 april 2018.
19 sept. t/m 5 dec 2018.
Op woensdagmorgen
van 10.00-12.00 uur
Lia Winkelman
Tel: 071 5765100

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

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.

KUNSTGALERIJ
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

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

VOV-SPONSOR
HULDE AAN JUMBO ROEMER!

Dinsdagmiddag
van 13.30-16.30 uur.
Zaal open: 13.00 uur.

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

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

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

