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DE EERSTE NIEUWSBRIEF IN HET NIEUWE JAAR

Dit nieuwe jaar is weer een frisse start.
En elke dag is er toch weer één om dankbaar voor te zijn.
Ook al is onze inzet niet altijd op één lijn.
Hoe oprecht ook bedoeld, het komt uit een goed hart.
Leven en laten leven,
Dat is toch om het even.
Brigitte Wezepoel

Spelen

Op een dag was het ouderwets bar en boos weer, met bakken kwam het uit de hemel, en toen zijn we naar kasteel Ruurlo/museum
MORE uitgerukt. Behoudens dat het kasteel behoort bij de zeer mooie kastelen van Nederland, is het sinds juni 2017 ook het decor van
het werk en leven van schilder Carel Willink.

De mensen spelen op het plein.
Groot en klein.
Ik hoor hun lach.
Ik zie de vers gevallen sneeuw.
Al een heel pak.
De vlokken dalen rap.
Daar komt een hond met zijn bazin.
De hond enthousiast, vol energie.
Zij baant zich een weg.
Zwoegt voort.
Hij holt door de sneeuw ongestoord.
Ze roept zijn naam.
Hij weigert te komen.
Het wonderlijke leven gloort.
Ze is bijna thuis.
Heeft een pijnlijke knie.

Haar wangen gloeien.
Haar handen zijn koud.
Hij is niet te stuiten.
Blijft maar draven en hollen.
Zijn zwarte vacht is nat.
Hij hoort het fluiten.
“Waar is nu zijn vrouw”?
Hij rent naar haar toe.
Naar zijn warme thuis.
En glibbert naar binnen.
Naar zijn mand in de kamer.
De gang ligt vol drab nu.
De lichtjes in de kerstboom branden.
Het haardvuur is aan.
Hij valt in slaap, straks is hij weer wakker.
En laat met zich sollen.
Deze makker.....
ML

Ouderenwens
Moge het ons ouderen zijn gegeven.
Na vele jaren noeste arbeid in het leven.
Nog gezond door het leven te mogen gaan.
Het mogen ervaren, het leven is nog fijn.
Ook beseffen dat het niet altijd zo kan zijn.
Als het moeilijk wordt met bewegen.
Een uitgestrekte hand is dan een rijke zegen.
Dan weten dat er nog enkele vrienden zijn.
Die je troost en warmte geven.

Zodat je niet alleen hoef te zijn.
Die niet altijd aan je vragen.
Gaat het er een beetje mee.
Maar die gewoon helpen dragen.
Voor jouw rust en vree.
Denk aan al die fijne mensen.
Voor hun liefde trouw en raad.
Echte vriendschap kent geen grenzen.
Dat is het mooiste wat bestaat.
Daan Heijmans
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In de afgelopen herfst zijn we twee weken naar Ruurlo geweest. Het ligt in de achterhoek in Gelderland, het land dat je mooie streken
levert. Het was voor ons een dejavue. Vroeger, ik bedoel 50 jaar geleden, in de tijd dat de kinderen nog klein waren, gingen we naar
Winterswijk naar een toch wel zeer kleinschalig vakantiepark. Ik geloof dat er wel 6 huisjes stonden, rust, ruimte, een prachtig landschap,
geen tv en een pannenkoekenrestaurant. Als we niet “thuis” aten en wat anders betaalbaars wilden stapten we in onze Renault 4, gingen
de grens over en daar werd dan een enorme karbonade met aardappelsalade en een bak sla geserveerd voor fl 4,50 pp. Ja, guldens
want we mochten één op één met guldens betalen en kregen dan het kleingeld in DM terug. We spreken er heden ten dage nog steeds
over.
Wat ons in de tegenwoordige tijd opviel is dat alles in de achterhoek nog steeds schoon is, we bedoelen echt schoon, geen hondendr…..,
geen rommel, geen zwerfvuil, niets. Een pannenkoeken restaurant is er nog steeds, bijna om de hoek, op 2 km afstand van ons logeeradres. Het is geclassificeerd als beste in 2017, we hebben ze geprobeerd en het was niet slecht, maar zoals onze kleindochter zegt: er
gaat niets boven Oma’s pannenkoeken.

Bejubeld en verguisd, column van Helen Meijer.
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Wij zijn op weg ons leven lang.
Over heuvels en door dalen.
Maken vriendschappen en raken ze ook weer kwijt.
Want leven en dood gaan hand in hand door de tijd
Met opgeheven hoofd en onze rugzak vol verhalen.

VAN DE REDACTIE

Willink is vier maal getrouwd, zijn eerste echtgenote was Mies van der Meulen met wie hij in 1927 trouwde, zij gingen in 1928 weer uit
elkaar. Hij hertrouwde in 1930 met Wilma Jeuken die na dertig jaar huwelijk overleed aan een hersenbloeding. In 1962 kreeg hij een
relatie met de veel jongere Mathilde de Doelder. Mathilde werd verzot op dure kleding van o.a. Fong Leng, kleedde zich in extravagante
jurken en gebruikte exorbitante make-up. Door haar werd Willink steeds meer in “roddelbladen” genoemd en hun relatie werd breed
uitgemeten in de media. In 1969 trouwden ze. Willink kreeg echter genoeg van het veeleisende optreden en gedrag van Mathilde en in
1975 koos hij een nieuwe partner, de kunstenares Sylvia Quiël. Toen Mathilde uit jaloezie Willinks lievelingsschilderij, een portret van
zijn tweede vrouw Wilma, ernstig had beschadigd wees Willink haar de deur, en in 1977 trouwde hij voor de vierde keer, met Sylvia. Tot
zijn dood zijn zij bij elkaar gebleven.
Er valt veel te vertellen over de schilderijen en de plaats waar ze
ten toon zijn gesteld maar we houden het toch maar kort want
het zou teveel plek in de Nieuwsbrief opeisen. Het kasteel dat de
schilderijen herbergt is uit de 14e eeuw en heeft in de afgelopen
jaren een bijzonder mooie verbouwing ondergaan resulterend in
museum MORE. Kunstverzamelaar Hans Melchers (1938) raakte
al jong in de ban van Kasteel Ruurlo waar hij als kind al kwam. In
2013 kon hij een jongensdroom verwezenlijken door dit Kasteel te
verkrijgen en in oude glorie te herstellen. Ruurlo is door het aantal
kilometers geen plek waar je op een mooie namiddag even naar
toe gaat, maar voor de nieuwsgierigen onder ons het is 165km en
er is een station.

FOTO VOORKANT DECEMBER/JANUARI BRIEF

Waarschijnlijk weet iedereen wel waar deze foto genomen is.
Staande aan de overkant van de Vliet heeft Frits Klijn deze prachtige
foto gemaakt van Park Allemansgeest.

ONZE VOLGENDE BRIEF

De volgende brief is de maart-uitgave. Deze zal vanaf 26 februari verspreid
worden. Inzendingen, handgeschreven, gekopieerd of per email die ons
uiterlijk 10 februari bereiken zullen we graag opnemen.
Veel leesplezier!

ROB RIETVELD
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UITNODIGING OPEN DAG
Beste leden van de VOV,

VOV

SECR

Voor
s
Zoek choten
t een

ETAR

In de voorgaande jaren nodigden wij onze
nieuwe leden uit via een persoonlijk schrijven voor een introductie bijeenkomst van
de VOV.
Dit willen we dit jaar anders doen.

IS (M

/V)

Het bestuur gaat in het voorjaar van 2018
in plaats van een introductie bijeenkomst
een Open Dag organiseren.
En daar willen wij u graag voor uitnodigen.

Oproep voor een secretaris
Onze huidige secretaris heeft een nieuwe baan gevonden waardoor
het voor haar lastig wordt om haar werk en haar secretariswerkzaamheden te gaan combineren.
In verband hiermee zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris voor
ons bestuur.
In de secretarisfunctie gaat u zich bezig houden met o.a.:

De open dag vindt plaats op:

Woensdag 7 maart 2018

van 14.00 uur tot 17.00 uur
In het VOV gebouw, gevestigd aan de
Prof. Einsteinlaan 3 in Voorschoten

• Zelfstandig afhandelen van binnengekomen post (mail
en brievenbus)
• Zelfstandig opstellen van correspondentie
• Voorbereiden agenda
• Notuleren van de bestuursvergaderingen en evt.
andere bijeenkomsten
• Het bijeenroepen van de Algemene Ledenvergadering en
bestuursvergadering, het voorbereiden van stukken
• Opvolgen en bewaken van actiepunten komend uit de
bestuurs- en Algemene Ledenvergadering
• Bijhouden van archief
• Draagt zorg voor het bekendmaken van veranderingen of
aanvullingen van de Statuten en Huishoudelijk Reglement.

Tijdens deze open dag kunt u genieten van
een kopje koffie met wat lekkers en kunt
u met leden van het bestuur, coördinatoren en vrijwilligers kennis maken en praten
over de activiteiten die de VOV in haar programma heeft.
En, als u zin heeft en als de spelleiders
aanwezig zijn, kunt u een kaartje leggen,
bridgen of biljarten.

Voor deze functie is het essentieel dat u de Nederlandse taal goed
beheerst en goed kan omgaan met computerprogramma’s zoals
Word en Excell.
Mocht u interesse hebben in deze functie, dan kunt u zich aanmelden bij secretaris@vovvoorschoten.nl voorzien van een korte
persoonsbeschrijving en motivatie.

Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen en kennis met u te maken op
woensdag 7 maart.

Misschien heeft u wel leuke ideeën voor
een activiteit of wilt u zelf ook vrijwilliger
worden. Laat het ons weten.

Met vriendelijke groet,
VOV Bestuur

Beste Leden,
De VOV blijft zich ontwikkelen en wil daarom graag altijd
haar leden kunnen bereiken om hen op de hoogte te brengen en houden van deze ontwikkelingen.
In verband hiermee willen wij u vragen of u in het bezit bent
van een email adres.

bijeenkomsten rondom de WMO (Wet Maatschappelijke
Ondersteuning) of PGB (Persoons Gebonden Budget).
Dan is het altijd handig als wij u kunnen bereiken.
Graag ontvangen wij uw emailgegevens en wensen wij u
veel plezier toe bij de activiteiten van de VOV.

Indien dit het geval is, wilt u dit adres dan doorgeven aan
onze ledenadministrateur, Dhr. Dik Zweers. Dit kan via
email ledenadministratie@vovvoorschoten.nl of via een
bericht op het adres Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van de VOV

Via uw emailadres kunnen wij u ook bereiken voor acties.
B.v. als wij een leuk evenement of dagreis hebben kunnen
regelen en deze niet op tijd in de Nieuwsbrief vermeld kan
worden, omdat deze net verstuurd is. Of wat dacht u van
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PS:
Leden die een mail hebben ontvangen rondom de WMO voorlichting in juni en inmiddels akkoord zijn gegaan met het gebruik van
hun emailadres hoeven geen actie te ondernemen.
Leden die een mail hebben ontvangen rondom de WMO voorlichting in juni en hebben aangegeven dat hun adres niet mag worden
gebruikt, hoeven geen actie te ondernemen.

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

HET BETALEN VAN DE CONTRIBUTIE

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE

Een vereniging kan niet bestaan zonder bijdrage van
haar leden. Zo ook de VOV. Binnenkort zal onze ledenadministrateur Dik Zweers met hulp van zijn vrouw Thea
meer dan duizend facturen drukken en in enveloppen
stoppen, die de bezorgers van de nieuwsbrief vervolgens bij u in de bus zullen deponeren.

Ook in 2018 zal de VOV desgevraagd weer hulp
bieden bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. De dienst staat open voor leden van de
VOV en voor leden van andere ouderenbonden,
mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dit
betreft o.m. de hoogte van het inkomen.

We hebben momenteel meer dan 1800 leden. Dus u begrijpt dat dit heel wat inspanning vergt. Maar dan zijn we
er nog niet, want door het sturen van een factuur nodigen
wij u uit uw contributie van dit jaar te betalen. Dat vergt
evenzoveel betalingen op de bankrekening en mutaties
in de financiële administratie. Dat is het werk van de penningmeester.

In de VOV-nieuwsbrief van maart (die eind februari uitkomt) en in het seniorenmagazine
treft u nadere informatie aan.

Om dit alles in goede banen te leiden het volgende
uitdrukkelijke verzoek: betaalt u s.v.p. niet eerder
dan dat u de factuur hebt ontvangen en vermeld bij
het betalen alleen het factuurnummer.
Dat nummer is namelijk bekend in de financiële administratie en als dat overeenkomt met de betaling kan de mutatie automatisch worden verwerkt. En dat scheelt een
heleboel tijd. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het Bestuur

Belangenbehartiging

VOORLICHTING OVER LANGER THUIS WONEN
De aangekondigde voorlichting over langer thuis wonen zal plaatsvinden op 8 maart
in de Wagnerflat. Aanvang om 14:00 uur.
In samenwerking met de Gemeente Voorschoten, woningbouwverenigingen Woonzorg Nederland en De Sleutels en
met Voorschoten Voor Elkaar, organiseert de VOV een bijeenkomst waarbij u allerlei informatie kunt krijgen over het
langer thuis blijven wonen. Die informatie betreft onder meer:
•

Welke technische mogelijkheden zijn er. Zoals een traplift, het weghalen van drempels, aangepast toilet etc.

•

Wat kan de bijdrage zijn van de gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)?

•

Zijn er fiscale consequenties en zo ja welke zijn dat?

•

Wanneer kan iemand toch maar beter naar een al aangepaste woning of een verzorgingshuis verhuizen?

•

Waar kunt u om advies vragen?

•

Zijn er senioren woningen beschikbaar in Voorschoten?

Diverse deskundigen zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook zullen er stands zijn waar u allerlei relevante
informatie kunt krijgen. En zoals gebruikelijk is er ruimte om uw persoonlijke vragen voor te leggen aan een deskundige.
Dit alles komt aan de orde op 8 maart a.s. om 14 uur in de Wagnerflat. Ook zij die (nog) geen lid zijn van de
VOV zijn van harte welkom. In de VOV-Nieuwsbrief van maart (die eind februari uitkomt) zal het gehele programma worden gepubliceerd.
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De VOV is een vereniging voor senioren die graag actief willen zijn. Meer dan
1800 actieve leden maken de VOV als grootste lokale ouderenvereniging tot een
invloedrijke organisatie in Voorschoten. De VOV biedt u de mogelijkheid
om deel te nemen aan diverse vormen van sociale contacten.
Wij hebben voor dat doel een groot aantal activiteiten:

•
•
•
•

MAANDAG:

13.30 - 16.30
2 april en 21 mei
4 juni 2018
3 september

Samen op reis gaan
Tal van leuke evenementen
Computercursussen
Bridgen, klaverjassen, biljarten
Teken- en schilderlessen, keramiek-/handwerkles en patchwork
Wekelijkse soosmiddag met spelletjes, kaarten, biljarten, bingo
Lief- en leedcommissie die contact onderhoudt met ouderen, 		
jubilarissen, zieken, enz.
9x per jaar een Nieuwsbrief.
Kortingen in winkels en restaurants voor leden
Jaarlijks een kerstdiner voor onze leden
Jaarlijks een feestavond met muziek en grote loterij

Stel uw vaartocht op maat met ons samen:
• Volledig verzorgde arrangementen voor gezelschappen.
• Perfect voor (bedrijfs)feesten, bruiloften,
vergaderingen, seniorreizen etc.
• Afvaartlocatie, vaarroute en cateringmogelijkheden
altijd in overleg.

PROGRAMMA
Tijd
Geen bridge
Einde seizoen
Start 2018/2019

DONDERDAG:
13.00 - 16.30
10 mei 2018
31 mei 2018
6 september

AFMELDEN/AANMELDEN:
MAANDAGBRIDGE
Maandag tussen 10 en 11 uur. SVP niet later anders komt het maken van de
gidsbriefjes in de knel. Gijs Lyklema, Tel: 071 542 85 36
DONDERDAGBRIDGE
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.
Heti en Rob Rietveld; Tel: 071 561 9639 of 06 1969 5760

NIEUWE LEDEN GEZOCHT VOOR DE MAANDAG EN DONDERDAGMIDDAG BRIDGECLUB

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

Welkom aan Boord!

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

DE BRIDGEPAGINA

WAT BIEDT DE VOV U?

•
•
•
•
•
•
•

VERENIGINGSNIEUWS

’s Maandags beginnen we om 13.30 uur en spelen 5 ronden van 4 spellen. We doen het rustig aan, drinken tijdens
het spelen twee keer een gratis kopje koffie of thee en zijn dan mooi op tijd klaar voor “het busje”.
Op donderdag spelen we een open zitting met 6 ronden van 4 spellen, na 3 ronden een koffie/thee pauze van 15
minuten. De koffie of thee met koekje tijdens de pauze is gratis.

Nieuwe
kraan of
complete
keuken?

Ook
voor klein
onderhoud!

We hebben behoefte aan nieuwe leden en dat komt mede omdat er de laatste tijd meerdere ziektegevallen zijn
geweest waarvan sommige met teruglopend zicht en daardoor niet meer in staat om in de schemering en de avond
auto te rijden. Het laatste is extra vervelend voor leden woonachtig buiten de gemeente want de cirkelbus kan ze niet
halen en brengen dus moesten ze helaas afhaken.
Vorig seizoen had de donderdagmiddag club standaard 9 of 10 tafels en begonnen we aan twee lijnen te denken, de
laatste tijd is dat gekrompen tot 6 a 7. De maandagmiddag staat op 4 tafels, samengevat:
Wij zouden graag nieuwe leden verwelkomen!
U mag maandag of donderdagmiddag 3x kosteloos uitproberen, als u besluit te blijven is de
contributie voor de rest van het seizoen slechts € 5,= . Pak uw kans en kom bij onze gezellige
club op maandag of donderdagmiddag spelen.

www.barthenkeuken designcenter.nl
Korevaarstraat 11 Leiden

t 071 514 98 59 m 06 15 08 11 77
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van Hulst

De hersenkraker komt weer uit de
Bridge Beter Kalender van Alpha
Bridge BV uit Hazerswoude-Rijndijk.

Wat bied je in zuid bij
jouw tweede beurt?
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!

VOLMACHT VOOR TOEKOMSTIGE BESCHERMING of LEVENSTESTAMENT

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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Rical Cleaning Products
VOORSCHOTEN
071 576 71

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

In een eerdere uitgave stipte ik kort aan dat er mogelijkheden zijn zelf de regie over uw leven te behouden,
ook wanneer u eigenlijk niet meer zelf beslissingen kan
nemen.
Uw bankzaken, beleggingen, de belasting aangifte, het
aanvragen van een toeslag of zorgindicatie, het nemen
van medische beslissingen; dit zijn allemaal zaken die u
het liefst zelf regelt. Als dat niet meer lukt, al dan niet tijdelijk, wilt u graag uw belangen behartigd zien door een
vertrouwd persoon. Bijvoorbeeld uw partner of kind, of
uw nicht die zo vaak op bezoek komt.
LEVENSTESTAMENT
Dat is mogelijk door het opstellen van een ‘volmacht
voor toekomstige bescherming’, ook wel een ‘levenstestament’ genoemd. Dit is een notariële akte waarin u volmacht verleent aan bijvoorbeeld uw partner, om u zowel
op financieel als medisch gebied te vertegenwoordigen.
In deze volmacht kunt u uw wensen of handreikingen
opnemen. Ook is het mogelijk de verschillende taken te
verdelen onder meerdere personen. Of voor de verkoop
van de woning toestemming te laten geven door een onafhankelijke derde. Een levenstestament is maatwerk en
kan volledig worden afgestemd op uw specifieke wensen.
VERTROUWENS PERSOON
De door u aangewezen persoon regelt uw zaken zoals u
dat altijd zelf deed, in overleg met u of als dan niet meer
kan, volledig in lijn met de door u in de volmacht opgegeven bepalingen. Denkt u daarbij aan de gewenste zorg,
of het doen van schenkingen aan bepaalde goede doelen of uw neefjes. Of het leeghalen van de woning als u
naar een verzorgingsinstelling gaat of het aanhouden of
juist verkopen van de beleggingen.

Dat geeft u de regie, aangezien u zelf bepaalt wie uw
gevolmachtigde is en wat diens bevoegdheden zijn. In
meerdere rechterlijke uitspraken is inmiddels bepaald
dat een notarieel levenstestament voorkomt dat een ander tot bewindvoerder of curator wordt aangewezen.
De dwarsliggende zoon kan weliswaar de rechter verzoeken om een bewindvoerder aan te stellen, namelijk
zichzelf, maar als u een notarieel levenstestament heeft
en uw gevolmachtigde voert die taken goed uit, zal de
rechter de aanvraag van uw dwarsliggende zoon afwijzen. Dit voorkomt een heleboel narigheid en twist binnen
een familie.
Zorg er wel voor dat de gevolmachtigde aan u rekening
en verantwoording aflegt of wanneer u dat zelf niet meer
kan bevatten, bijvoorbeeld aan de toekomstige erfgenamen. Zo is gedurende de periode van volmacht duidelijk
dat de gevolmachtigde volledig in lijn en met uw instemming handelt. Dat is ook voor de gevolmachtigde fijn!
Regel uw toekomstige bescherming en leg uw wensen
vast zodat een derde zich niet kan en hoeft te bemoeien
met uw zaken!
Volgende keer meer over machtiging op een bankrekening van een ouder en intrekking van bijstand.
Voor vragen over voorkoming (financieel) misbruik en
het behouden van de regie, bent u bij ons aan het juiste
adres.
mw. mr. P.M. (Nelke) Kroes
Notariskantoor Pérez

INFORMELE BESCHERMINGSCONSTRUCTIE
Ook als u vanwege geestelijke gebreken niet meer zelf
kunt handelen, blijft deze volmacht geldig. Een formele
beschermingsconstructie als bewind of curatele via de
rechtbank aanvragen is dan ook niet meer nodig.

Notariskantoor Pérez

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!

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.

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
SCHOONHEIDSSALON
VANESSA KARREMAN
THE MOMENT THAT
THECHANGED
MOMENT YOUR
THAT SKIN
CHANGED YOUR SKIN

Lien vond de heer A.W. Tammerijn er gezond uit zien.
Mijnheer gaat een paar keer in de week naar Topaz Vlietwijk en tekent daar, wat hij heel graag doet. Een hele mooie
tekening van hem hing er aan de muur. Ter gelegenheid
van zijn 90ste verjaardag heeft hij met echtgenote en kinderen bij de Griek gegeten.
Piet bracht een bezoek aan de heer C.C. Baetens.
Mevrouw C. Hageman-Abelskamp wilde graag een plant
voor op het balkon. Thea heeft bij Moerkerk een mooie plant
uitgezocht. Het ziet er bij mevrouw Hageman heel knus uit.
Ze heeft gespreksonderwerpen genoeg. Mevrouw is 92 jaar
geworden en ziet er nog geweldig uit. Al met al een heel
gezellig bezoekje.

Omdat iedere huid uniek
is, en
de behoeften
de de
huid
van tijd van de huid van tijd
Omdat
iedere
huid uniekvan
is, en
behoeften
tot tijd verschillen, werken
met behandelingen
huidverzorgtot tijdwe
verschillen,
werken weenmet
behandelingen en huidverzorging advies op maat. Iedere
behandeling
advies
begint meten
eenadvies begint met een
ing advies
op maat.enIedere
behandeling
Face Mapping huidanalyse
om vasthuidanalyse
te stellen wat
op wat jouw huid op
Face Mapping
omjouw
vast huid
te stellen
dat moment nodig heeft.
Je kan zelf
bepalen
langzelf
je behandat moment
nodig
heeft. hoe
Je kan
bepalen hoe lang je behandeld wil worden en jouw
tijdenkan
naar
eigen keus
deldgeboekte
wil worden
jouw
geboekte
tijd en
kanopnaar eigen keus en op
basis van ons adviesbasis
ingevuld
worden.
Wanneer
de
huid
in
van ons advies ingevuld worden. conWanneer de huid in contact komt met Dermalogica
danmet
gebeurt
er iets bijzonders,
tact komt
Dermalogica
dan gebeurt er iets bijzonders,
de betekenis van eende
mooie
en gezonde
huid
verandert.
betekenis
van een
mooie
en gezonde huid verandert.

Bij het boeken van Bij
eenhet
behandeling
u als lid van
boeken vanontvangt
een behandeling
ontvangt u als lid van
het VOV 10% korting
het10%
boeken
van bij
eenhet
behandeling.
hetbij
VOV
korting
boeken van een behandeling.

OPENINGSTIJDEN | MAOPENINGSTIJDEN
T/M ZA 9:30 - 17:00
| MA T/M ZA 9:30 - 17:00
Wil je liever in de avond?Wil
geen
probleem
het geen
ons weten!
je liever
in de laat
avond?
probleem laat het ons weten!
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251SCHOOLSTRAAT
BG VOORSCHOTEN
+31 71
85 48
49 ||2251
BG542
VOORSCHOTEN
| +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL
| WWW.VANESSAKARREMAN.NL
INFO@VANESSAKARREMAN.NL
| WWW.VANESSAKARREMAN.NL

Mevrouw W.M. de Jong-Versteege kreeg eveneens Thea
op bezoek.
Els vereerde het echtpaar Koster-van Diemen met een
bezoek. Zij waren 61 jaar getrouwd. Mevrouw is mantelzorger voor haar man en hebben samen veel plezier. Met de
week van de mantelzorg mocht mevrouw worst maken bij
slagerij Van Eijk. Mijnheer had voor hun huwelijksdag
een prachtig bloemstuk besteld dat ’s morgens al bijtijds
bezorgd was. We hadden een gesprek over koetjes en
kalfjes onder het genot van een kopje thee.

Mevrouw J. Westrate-Faasse kreeg ook een bezoek van
Joke vanwege haar verjaardag - 102 jaar! Het feest is groots
gevierd buitenshuis met familie en vrienden. Mevrouw heeft
erg genoten van die mooie dag.
Emmy heeft genoten van het thee drinken met mevrouw
Honigh-Sandbergen. Mevrouw kon gelukkig navertellen
dat er iemand tegen haar gevel is aangereden, dwars door
het hek en de tuin. Gelukkig was ze zelf niet thuis.
Mevrouw gaat zelf nog twee keer in de week met de cirkelbus boodschappen doen, neemt haar rollator dan mee.
Ze is zeer te spreken over de vrijwilligers en omdat ze overgrootmoeder is noemen die kinderen haar “kleine oma”.
Ook is ze blij met haar hulp.
Lien bracht mevrouw M.A.G. Stikvoort-Jerphanion een
bezoek. Zij werd ontvangen in een kamer vol kerstsfeer
waaronder een prachtige kerststal. De koffie stond klaar,
waarbij heerlijke roomboterkoekjes van Verhoog geserveerd werden. Van haar zoon heeft ze veel hulp, die woont
bij haar in. De VOV werd bedankt voor de schattige roosjes.

Joke had een vriendelijke ontvangst bij mevrouw C.M.
Mulder-Franken in haar gezellige appartement. Mevrouw
is 91 jaar geworden en is veel alleen maar kan zich goed
vermaken met lezen. Soms gaat ze naar de bingo. Ze was
dol op haar mooie tuin bij haar oude huis waar altijd wel wat
te doen was.
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COMPUTERCURSUSSEN

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

VOV COMPUTERCURSUSSEN
Op 12 februari starten de computercursussen weer. Als gebruikelijk
geven we de cursus Windows 10. Ook geven we weer de workshop
‘Basiskennis iPad’.
Windows 10 heeft diverse apps waarmee je leuke dingen kunt doen.
Een van die apps is de app Foto’s. U kunt met deze app vrij eenvoudig foto’s van de camera downloaden naar de computer. Vervolgens
kunt u de foto’s bewerken. ‘U kunt albums maken per onderwerp. Dit
alles leggen we uit in onze nieuwe workshop ‘Foto’s beheren in
W10’.

JA, DAT KAN! HANDIG WERKEN MET WINDOWS 10

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Cursus Windows 10.
leden:€ 90,- niet-leden € 95,inclusief cursusboek en consumpties.
Cursusduur 8 × 2 lesuren op maandagochtend
of vrijdagochtend.

We werken met de nieuwste versie van Windows 10 (1709).
Voor zover nodig worden de basisvaar-digheden voor het werken in Windows 10 opgefrist. Een briefje schrijven met WordPad. Oefenen hoe je documenten handig kunt opslaan in mappen, zodat je ze later terug kunt vinden.
Na de recente update heeft Windows browser Edge meer mogelijkheden gekregen. Weet u hoe je in Edge cookies kunt verwijderen? Kunt u in het e-mailprogramma Mail van Windows
een bijlage opslaan en e-mails opslaan in mappen? Weet u
wat Windows Verkenner is en wat je er allemaal mee kunt
doen? Zoveel mogelijk gaan we in op vragen van de cursisten.
Wat wilt u leren over Windows 10?
Start op maandagochtend 12 feb. om 10.00 uur.
Start op vrijdagochtend 16 feb. om 10.00 uur.

OEPS, DIE LEUKE FOTO IS ONDERBELICHT. WAT NU?
Workshop Foto’s beheren in W10.
Leden: € 20,- niet-leden € 25,inclusief lesmateriaal en consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op dinsdagochtend.

Het gebeurt iedereen wel eens. Je maakt een leuke foto en
dan blijkt die later onderbelicht te zijn of juist overbelicht. Of
de horizon blijkt op de foto niet horizontaal te zijn. Wat dan te
doen?

Met de app Foto’s heeft u veel mogelijkheden om op eenvoudige wijze foto’s te verbeteren en te bewerken. Onderbelichte
foto’s kunt u verbeteren zodat de foto helderder wordt. De horizon kan horizontaal worden gezet. Een foto kan worden bijgesneden, zodat het in een lijstje past als de foto wordt afgedrukt.
De foto kan worden bewerkt tot bijvoorbeeld een zwart-wit foto.
U kunt albums maken per onderwerp. Om maar een paar mogelijkheden te noemen.
In deze workshop leert u de diverse mogelijkheden van de app
Foto’s kennen en gebruiken.
U kunt uw laptop en camera meenemen om het importeren
van foto’s te oefenen op uw eigen laptop.
De workshop wordt bij voldoende belangstelling
gehouden op 13 en 20 februari 2018.

MET DE IPAD KUN JE ZOVEEL DOEN!

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 27 februari 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. 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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REIS
VERHALEN

REIZEN

BEDRIJFS
PORTRET

JUBILEUM
BOEK

BIOGRAFIE

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

BIJZONDERE
VERHALEN

ELK VERHAAL IS EEN BOEK WAARD!

BIOGRAFIE, JUBILEUM, BEDRIJFSPORTRET, REISVERHALEN, BIJZONDERE GEBEURTENISSEN UIT UW LEVEN...
Life In Letters zet uw verhaal op papier en maakt er een prachtig beeldend geschreven en rijk geïllustreerd boek van. Stuur vrijblijvend een
interesse-bericht op info@Life-In-Letters.nu voor meer info of voor het maken van een afspraak. Of bel naar: 06 387 167 05.

VAN DE
REISCOMMISSIE
SAMEN MET DEZE NIEUWSBRIEF
ONTVANGT U DE VOV REISGIDS
Met veel plezier presenteert de Reiscommissie het
programma van de VOV Reizen voor 2018. Ook
dit jaar hebben wij geprobeerd weer een leuk en
gevarieerd aanbod voor u samen te stellen.
Voor de meerdaagse reizen is er de keuze uit verschillende busreizen en een rivierencruise. We gaan
o.a. naar: Oostende, Dresden, Trier, Ootmarsum en
Valkenburg

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!
Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan

GRAFISCH ONTWeRP
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

Bekijk de aantrekkelijke kortingen voor
VOV-leden in de Kortingsparade op blz. 38

Wij hopen van harte u op een of meerdere reizen te
mogen ontmoeten.
De Reiscommissie

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

KOOPT U OOK BIJ
ONZE ADVERTEERDERS?

Ook de dagreizen bieden een scala aan mogelijkheden: we bezoeken Hilversum en vestingstad
Naarden, een dagcruise naar Haarlem met Ms ‘De
Olympia’, we gaan naar het Westland, Middelburg,
Zutphen en Bronckhorst.

Nu
8,00

Kortingscode: VOV2017
Christiaan Huygensstraat 10a
2251 CH Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709
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EVENEMENTEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Sportfondsen Voorschoten BV wenst u:
een gezond en sportief 2018 toe!
Ook in 2018 helpen wij u graag in beweging te komen en/of te
blijven. Met onze sportieve programma’s voor ouderen in sporthal De Vliethorst en zwembad Het Wedde is er voor eenieder
voldoende mogelijkheid tot bewegen.
SeniorenFit in zwembad Het Wedde
Wie regelmatig beweegt, houdt de conditie op
peil. Als u meedoet met de lessen Senioren
Fitzwemmen zult u merken dat uw conditie verbetert en u lekkerder in uw vel zit. U voelt zich fit
en gezond. De lessen SeniorenFit worden op
woensdagochtend en donderdagochtend aangeboden in zwembad Het Wedde.
Wist u dat de kans op blessures in het water
zeer klein is? Door de opwaartse druk van het
water is de schokbelasting minimaal. Bewegen in water is geschikt voor iedereen.
Het is goed voor het hart en u bouwt onder professionele begeleiding aan een sterke conditie.
SportPlaza 50 Plus in Sporthal De Vliethorst
Iedere donderdag ochtend van 9.30 – 12.30 uur is er
SportPlaza 50 Plus in sporthal De Vliethorst. Speciaal voor de senioren van Voorschoten en omstreken
die sportief en ontspannen bezig willen zijn! Deze
activiteit bestaat inmiddels al langer dan tien jaar.
Deelnemers kunnen meedoen met badminton. U
kunt op uw eigen niveau spelen, van beginner tot gevorderde. Beginnen met badminton als senior? Geen
probleem, er is begeleiding aanwezig die u graag de beginselen van de sport bijbrengt.

HET V.O.V,-KERSTDINER
GEHOUDEN IN ‘DE GOUDE LEEUW’
OP MAANDAG 18 DECEMBER 2017
HET WAS GRANDIOOS!
HET WAS MAGNIFIEK!
HET WAS FABELACHTIG!

Archief-foto 2016

Of wel in één woord onvergelijkbaar, want waar maak je zo iets mee? Als U het weet, zeg het gerust. Ik heb nog nooit van “buiten”
iemand gesproken die zo’n zelfde ervaring heeft meegemaakt. Er werd me gevraagd een klein stukje over ons kerstdiner te schrijven, maar ik reageerde direct met “een klein stukje, dat kan ik niet, want daar is het TE GEWELDIG voor. En zo is het genoeg, want
genoeg is genoeg, zei mijn moeder vroeger en zo is het ook. Ik heb het mogen zeggen en dat is plezierig.
Ik hoor echter commentaar: dit is overdreven. Is dat zo? Zoveel mensen, in zo’n ambiance, in zo’n stemming bij elkaar. Uit één
en dezelfde omgeving, uit één dorp. Vaak dezelfde straat. 300 dorpelingen bij elkaar, zonder verschillen van mening.Van dezelfde
kleur, ja misschien valt daarover in de kantlijn wel iets op te merken. Nou dat mag, niets tegen. Wellicht in de toekomst? Maar of
integratie zover gaat? Moeilijk te voorspellen. Ik waag me daar niet aan!
Ik hoorde vragen: hoe veel kerstfeesten doen we dit al als V.O.V.?
Een klein stukje historie voor de liefhebber. We zijn ooit als ANBO met een klein groepje van pakweg 25 leden begonnen met een
klein dameskoor als begeleiding in het Cultureel Centrum (zal omstreeks 1960 zijn geweest), overigens zonder diner en alleen ‘s
middags. Na enige jaren bij een grotere belangstelling weken we uit naar de grote zaal van ’t Hoflanthuis in de wijk Noord-Hofland.
Bij het aantreden van een nieuwe voorzitter, wijlen Harrie de Jong, die in de loop van daarop volgende jaren heel veel snode plannen ter tafel bracht...... en vaak ook tot uitvoering deed komen, kwamen we bij “De Gouden Leeuw”. Het ledental was met sprongen
toegenomen (op het toppunt zelfs 2500), waarbij het idee geboren werd van een groot kerstdiner. Aanvankelijk kregen we één grote
zaal ter beschikking, later gevolgd door twee mits we voor eigen bediening konden zorgen. Is toen gebeurd.
Er is geen registratie bijgehouden, maar ik heb zelf gedurende 22 jaar een bijdrage aan het kerstdiner in “De Gouden Leeuw” mogen leveren, en daarom houd ik het erop dat we zeker toe zijn aan een minstens 25 jarig bestaan van ons prachtig jaarlijks fenomenale Kerstdiner. Mijn dank en waardering voor allen die het wederom mogelijk maakten ook in 2017 te genieten van deze traditie,
en ik waag het erop dit namens de hele V.O.V. te doen.
Piet Moleveld, Uw mede-lid.

Meer informatie? Kijk op:
www.zwembadhetwedde.nl of bel: 071-5614848
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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.

BELANGSTELLENDE REGISTRATIE
DE MAX PROMS 2018 TV OPNAME

16
FEB
2018

MY FAIR LADY MUSICAL

Kenners zijn het er over eens dat dit een van de beste musicals is die
ooit is gemaakt. Wees er snel dus bij anders grijpt u naast een ticket.
Beleef de beste musical ooit gemaakt! Een excentrieke professor
neemt de weddenschap aan om een eenvoudig bloemenmeisje om
te toveren tot een lady in de Engelse society. Dat gaat niet zonder slag of stoot,
want Eliza heeft het hart op de tong en brengt iedereen van slag.
Locatie: Rijswijkse Schouwburg. Aanvang: 20.15 uur. Kosten € 46,50 voor
VOV- leden, en € 49,- voor niet leden. Excl. busvervoer. Voor vervoer kan gezorgd worden
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 tot uiterlijk 4 weken voordat het evenement plaatsvindt bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510
of email: til.heysteeg@ziggo.nl

8
MRT
2018

Locatie: Rijswijkse Schouwburg. Aanvang: 20.15 uur. Kosten € 41,- voor
VOV- leden, en € 43,50 voor niet leden. Excl. busvervoer. Voor vervoer kan
gezorgd worden.
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 tot uiterlijk 4 weken
voordat het evenement plaatsvindt bij Aad Bechtholt: Tel: 06 2342 7377,
E-mail: awbechtholt@casema.nl

VUILE HUICHELAAR: DE VIJFDE VAN ....

“We moeten praten”. Als een vrouw dat zegt, maakt de man dat hij
wegkomt. Mannen..... een onuitputtelijke bron van inspiratie. De Vijfde van ..... Vuile Huichelaar betekent groot feest. Met klassieke en
hilarische (meezing) liedjes én een stoet aan typetjes. Dus dat wordt lachen,
gieren en brullen. Wie heeft daar geen zin in.

Locatie: Rijswijkse Schouwburg. Aanvang: 20.15 uur. Kosten € 26,- voor
VOV-leden, en € 28,50 voor niet leden. Excl. busvervoer. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding 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 tot uiterlijk 4 weken voordat het evenement plaatsvindt bij Til Heijsteeg tel. 071-8874510
of email: til.heysteeg@ziggo.nl
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Presentator Jan Slagter, directeur van Omroep MAX, presenteert
deze muzikale uitzending met vele verassingen en wordt bijgestaan door een geweldig orkest met vele artiesten van naam uit
het recente verleden. Met een volle bus willen wij dit evenement
gaan bezoeken. Dus wacht niet te lang om Uw belangstelling voor
dit evenement op te geven. Wij, de commissie, gaat dan proberen
om kaarten voor de MAX Proms 2018 te verkrijgen.
Bij het bereiken van 40 aanmeldingen wordt U op de reservelijst
geplaats en als U daarna kunt deelnemen dan wordt U geïnformeerd.
Uw deelname en verzoeken graag melden, liefst via een E-mail, bij
Aad Bechtholt, E-mailadres: awbechtholt@casema.nl,
of mobiel: 06-23427377

DIE ZAUBERFLÖTE STAATSOPERA VAN TATARSTA

Een Magische theaterbeleving. Een populaire opera van Mozart gaat over de worsteling tussen goed en kwaad. In deze betoverende
uitvoering neemt de Staatsopera van Tatarstan u mee naar een Harry
Potter-achtige sfeer. Een magische operabeleving van formaat!
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APR
2018

Belangstellende registratie voor een TV opname van een Kerst- en
Oud- en Nieuw programma “De MAX Proms 2018” te Utrecht. Een
opname voor TV uitzending meemaken? Dat kan. De evenementencommissie probeert een bezoek aan de MAX Proms 2018 te organiseren, een TV-opname door Omroep MAX, de opname vindt
plaats in december 2018 in de Jaarbeurs te Utrecht.

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 tickets. Die
optie heeft een beperkte looptijd. Op de datum dat de optie afloopt moet de evenementencommissie beslissen of de tickets 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.
Voor 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 een 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. 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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REACTIES OP DE DECEMBER/JANUARI-FOTO:
De foto laat ons het oude Vernédepark zien dat is vernoemd naar de heer Vernéde die in de jaren twintig van de vorige
eeuw burgemeester van Voorschoten was. De wijk werd in 1915 gebouwd en heeft daarin als zodanig zijn dienst bewezen.
In de loop der jaren voldeed de wijk niet meer aan de dagelijkse behoeften en besloot men om de wijk te slopen.
In de zeventiger jaren van de vorige eeuw werd met het afbreken begonnen. Een geheel nieuwe wijk werd, en na de eisen
destijds, in de oude vormgeving gerealiseerd.
De noordzijde van de wijk wordt begrensd door de Badhuisstraat. Op deze locatie bevond zich een badhuis. Niet vreemd
dat de straat er naar is vernoemd.
Door de steeds moderner wordende tijd besloot men om geen badhuis meer in het project op te nemen..
Een mooi Vernédepark in ons Voorschoten waar men met plezier woont.
Daan Heijmans

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

Deze foto is ingezonden door Els van Brink

Uw reacties graag vóór 10 februari naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

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

De foto laat een gedeelte van het Vernèdepark zien, tot aan de zestiger jaren een oude volkswijk begrensd door de Tolsraat, Leidseweg en de Badhuisstraat. Met de rug naar de oude Boerenleenbank, aan de Bachlaan, keek je op de huizen
met de boog. Als kind fascineerde me dat en vond het tegelijkertijd ook maar een beetje eng: was het wel veilig wonen
boven die boog?
De wijk werd vernoemd naar Edwin Vernède 41 jaar lang, tot zijn 71ste, burgemeester van Voorschoten. Burgemeester
Vernède heeft veel betekend voor Voorschoten. Dankzij hem werd in 1907 het gasbedrijf gesticht. En dit, terwijl de wethouders hem waarschuwden dat hij nog geen 10 aansluitingen zou krijgen. Gelukkig liep dat anders en zo kon, toch nog
steeds met de nodige weerstand, in 1911 het waterbedrijf Voorschoten tot stand komen, in 1926 – met inmiddels de nodige
bijval - het elektriciteitsbedrijf. Burgemeester Vernède stond voor hygiëne en comfort voor zijn gemeente.
Dankzij de inkomsten van deze bedrijven hoefden de lokale belastingen ook niet tot het uiterste verhoogd te worden en
werd, door zijn instelling van een uiterst zuinig beleid te voeren, Voorschoten nooit noodlijdend ondanks de behoeften van
een steeds groter groeiende gemeente. In het laatste jaar van zijn burgemeesterschap kwamen per jaar zo’n 200 mensen - meest gepensioneerden en ambtenaren - in Voorschoten wonen, waardoor Voorschoten van 2600 inwoners in 1895
gegroeid was naar een gemeente met 6500 inwoners in 1936.
Vernède hielp mee bij het stichten van de Voorschotensche Woningbouw (bouw van 80 woningen) en het badhuisbedrijf,
waarvan hij vaak zelf jaren voorzitter was. Ook werkte hij mee aan de totstandkoming van het nieuwe Raadhuis, de elektrificatie van de Blauwe Tram, de Boerenleenbank, het Groene Kruis, de Burgerwacht en de Koningin Wilhelmina Vereniging.
Toen Vernède in 1936 met pensioen ging kwamen vele burgemeesters op zijn afscheidsreceptie. Logisch want met vaak 5
à 7 aspirant burgemeesters per jaar onder zijn hoede, haalden velen dankzij hem het burgemeestersdiploma.
Eef Broekhuizen
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EEN PORTRET VAN...
VOV NIEUWSBRIEF ONTMOET

BEP VAN DER ZIJDEN
Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf
In elke VOV nieuwsbrief een persoonlijke ontmoeting met één van onze leden. Wilt u ook uw verhaal op deze pagina?
Neem dan contact op met de redactie via: kopij@vovvoorschoten.nl.
Deze keer een portret van Bep van der Zijden - van der Meché, geboren in Heerenveen, Friesland. Sinds 1966 is zij woonachtig in Voorschoten. Al zittend op haar balansbal spreken wij haar.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Het was in de oorlog dat ons gezin (red.: van der Meché) in een
woonwagen door het land trok vanwege het werk van mijn vader
als bruggenbouwer. Het was een compleet rondrijdend huisje met
een plekje voor ieder gezinslid - toen nog 4 kinderen - waarvan er
één in de rookstoel sliep. Na de oorlogsjaren gingen wij varend
met het inmiddels 7 kinderen tellend gezin in een ark van plaats
naar plaats, waaronder Bunnik, Odijk, Geldermalsen, Lent, Nijmegen. Uiteindelijk vestigden we ons in een woonhuis te Den Haag,
waar ik zo ‘n 14 jaar heb gewoond.

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

Ik kreeg later kennis aan Leo van der Zijden, die als wiskundedocent werkte op het Aloysius College. Door familiebezoeken aan de
fam. Van der Werf (van de wagenmakerij) leerden wij Voorschoten
kennen en zo vestigden wij ons in 1966 op de Mozartlaan 32.’
WAT WAS JE BEROEP?
‘Na mijn MULO heb ik een aantal handelsdiploma’s behaald waarmee ik als stenotypiste werkte op kantoren. Het voornaamste
daarvan was wel de Belgische Ambassade. Het was de tijd waarin
ik op zoek was naar mijzelf en besloot het klooster in te gaan en
wel het trappistenklooster in Berkel-Enschot.’
‘Was dat met de bedoeling voor het verdere leven?’ ‘Ja, dat was
het, maar het liep anders. Er mocht niet worden gesproken binnen de kloostermuren. Ik vond dat een goede zaak omdat je met
woorden zo snel mensen kunt kwetsen. Alle communicatie ging
met gebaren. Ik kon mij daarin niet uiten en liep er in vast. Na een
half jaar stapte ik er uit.’
‘Inmiddels getrouwd met Leo en een gezinsleven met 3 kinderen
(Frank, Quirien en Thomas) leidend, volgde ik eerst 3 jaar een opleiding voor sociale dienstverlening en daarna aan de Katholieke
Theologische Universiteit in Amsterdam een 6-jarige deeltijdopleiding voor theologisch pastoraal werker. Door de zorg voor mijn
moeder en voor Leo, die een herseninfarct kreeg in 1986, heb
ik er naast vrijwilligerswerk in de kerk nooit echt mijn beroep van
kunnen maken.’
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Na de dood van mijn man, Leo, ben ik gaan schilderen. Zo ging
ik 3 jaar elke vrijdagochtend naar schilderles. Eerst in olieverf en
later met acryl (red.: in het trappenhuis van Bep’s appartement
zagen wij de acryldoeken al hangen).
Ik heb ook een paar theologische boekjes gemaakt met daarin
afbeeldingen van mijn schilderijen en met zelf geschreven teksten
(red.: Bep laat ons de boekjes zien). Een van de boekjes is een
serie over de 7 spreuken van het Onze Vader en het andere is

gebaseerd op de teksten van Jan van Ruusbroec (schrijver, 1293).
Een andere grote hobby is beeldhouwen (red.: Bep doet ons in de
keuken voor hoe zij een speksteen steeds verder polijst tot het de
gewenste gladheid heeft bereikt).’ Naast schilderdoeken zien we
verschillende sculpturen van Bep’s hand in de woonkamer en in
de hal. Echt kunstig en de moeite waard. Andere hobby’s zijn: puzzelen, bridgen, handwerken.
WAT ZIJN JE DAGELIJKSE BEZIGHEDEN?
‘Het onderhouden van goede vriendschaps- en familierelaties vind
ik een heel belangrijk iets en stop er dan ook veel tijd in. Dat geldt
ook voor mijn werk als contactpersoon in Adegeest dat ik doe voor
de Parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods.
Mijn dagelijkse levensvervulling is 2 keer per dag mediteren en
met een groep een keer per week in het Bondsgebouw. Binnenkort
geef ik er een introductiecursus ‘christelijk mediteren’.
Ik kreeg ooit zelf een uitnodiging van de Ontmoeting voor een meditatiesessie. Ik was verbaasd, getroffen, gepakt over hoe het mij
raakte en ben er direct mee doorgegaan.’
Bep legt ons uit wat het verschil is tussen mindfulness en christelijke meditatie. ‘Het is meer een focus dan een techniek waardoor
je geconcentreerd raakt en het je vruchten oplevert.‘
‘Wat voor vruchten bedoel je daarmee?’ ‘Je groeit in liefde voor
alles en iedereen. In lief en leed. Je één voelen. Je wordt er een
heel mens van.’ ‘Dat zeg je mooi Bep!’
WELKE GEBEURTENIS IN JE LEVEN MAAKTE DIEPE INDRUK?
‘Het klooster, maar ook het ziekteproces, de zorg en het overlijden van mijn man, later de dood van mijn moeder en zoon Frank
in één jaar tijds en weer later het plotseling overlijden van mijn
schoondochter, dat alles heeft mij veel gedaan.’
WELK VERHAAL VERTELD JOUW FAMILIE ALTIJD OVER JOU?
‘Zij kennen mij als een sociaal handelend en maatschappelijk
betrokken persoon, hoewel dat kenmerkend is voor onze familie.
Naast het vele vrijwilligerswerk dat ik doe is nog leuk te vertellen,
dat Leo en ik jarenlang ongehuwde zwangere meisjes opvingen.
Wij hadden één vrije kamer in ons huis die we bestemden voor
een jong meisje dat door zwangerschap thuis in de problemen was
geraakt. Meestal bleven ze dan een paar maanden, tot aan de
bevalling.’
ALS JE EEN BEPAALDE LEEFTIJD VOOR ALTIJD ZOU KUNNEN
AANHOUDEN, WELKE ZOU DAT ZIJN?
‘Dat kan ik zo niet zeggen. Ik kijk met voldoening terug op alle ‘ups’
en ‘downs’ en ben een tevreden mens.’
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Woningtextielhuis

HELEN

woon - en slaapcomfort

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

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

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

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

BEJUBELD EN VERGUISD
In het begin van de ontdekking was men laaiend enthousiast, en in 1518 werd
die geweldige ontdekking geïntroduceerd in Europa. Ja toen maakten ook wij
hier in Nederland kennis met TABAK. Doch Rodrigo de Jesu een Spanjaard
was de eerste die in het openbaar rookte en dat kwam hem duur te staan, hij
werd gevangen genomen en moest 7 jaar de cel in.
Jean Nicot vond het een geneesmiddel en in 1564 werd de stof die de tabak bezit naar hem
genoemd Nicotine! In het begin werd het gepruimd en gesnoven en daarna kwam de pijp.
Na de Krimoorlog 1854-1856 was de tijd dat we kennis maakten met de huidige sigaret en
had Amerika een machine uitgevonden die 1000 stuks bijzonder vlug kon uitspugen. De sigaret begon aan zijn victorie ze werd na de WO l door medici en tandartsen aangeraden. Dat
had grote gevolgen denken we maar aan hoe na de WOII elke geallieerde soldaat ons royaal
trakteerde op deze versnapering die in de toekomst meer een verslaving werd. We herinneren ons misschien nog het grote assortiment, eerst de keus Amerikaans of Engels met ook
de aparte Franse sigaret van een zeer zwaar kaliber en die buiten zijn eigen land weinig werd
gerookt. De platte wat luxere verpakking in heel dun karton zoals Gladstone, Miss Blanche,
Dunhill etc die de Virginia tabak behelsde stonden de wat nonchalante pakje met felle kleuren of voorstellingen Camel, Lycky Strike, etc.… van de Amerikaanse soort tabak.

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

Er was ook een cultuur om heen, op een feestje ontbrak zeker niet een schaal of sigaretten
bekers met de diverse merken, voor elk wat “wils”. Om een cadeautje te geven had je ook
een grote keuze, sigarettenkokers van doublé of misschien wel goud en de zilveren waarin
beide de sigaretten uit hun verpakking apart werden geplaatst of een fantasie verpakking van
leer voor die met hun eigen omhulsel er in geplaatst werden.
De enorme sortering asbakken, niet alleen in prijs maar vooral in de diverse uitvoeringen,
tafelasbakken in glas, porselein, chroom, de zak-aanstekers die zelfs door de modehuizen
werden gebracht in zeer fraaie en dure ontwerpen.
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Lang ging het nog zo door tot dat in 1954 Sir Richard Doll, een Britse epidemioloog waarschuwde voor he nadelige gevolgen van het roken met longkanker als volksvijand no 1. Eindelijk gaan we toch ook luisteren en in 2008 werd roken op de werkvloer verboden. We zijn
op de goede weg maar we moeten wel bedenken dat elk mens zijn eigen keuze mag maken
het is zijn lijf, zijn gezondheid die op het spel staat daar kunnen we alleen maar voor hopen
dat ook die mens in gaat zien welke risico’s er aan vast zitten aan zo’n klein wit onschuldig
lijkend genotmiddel.
Tot de volgde keer
Dan ben ik er weer
Helen Meijer

Audio • Video
Audio
• Wasautomaat
• Video • Wasautomaat
• Vervanging
• Vervanging
• Reparatie
• Reparatie
• Onderhoud
• Onderhoud
• Vervanging
• Vervanging
keuken inbouwaparatuur
keuken inbouwaparatuur

Audio • Video • Wasautomaat • Vervanging • Reparatie • Onderhoud • Vervanging keuken inbouwaparatuur
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
SNORREN

Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl
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A A N N E M E R S B E D R I J F

I N S TA L L AT I E

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

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

Lid van

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

De meeste kinderen wisten het wel, als moeder kranten begon te verzamelen kwam de kolenboer er aan.
Met het kolenhok in kelder of op het balkon werden
overal kranten neergelegd ter bescherming van gang
en loper tegen het gruis van jute kolenzak en kleding.
Vanuit de mijnen werden de kolen los aangeleverd.
De kolenboer schepte zelf de jute zakken vol die dan
een halve mud wogen. Want ook al wist bijna niemand wat een mud nu precies was, kolen werden per
mud gekocht.
Heel vroeger kwam de kolenboer nog aan huis met
zijn platte wagen getrokken door een paard. Het paard verdween maar de platte wagen bleef.
Eerst deed de kolenboer een lap op zijn schouder en hees vervolgens de zware zak op zijn
schouder. Vandaag de dag sta ik er weer van te kijken hoe hard men in die tijd werkte en het
ook nog eens heel normaal gevonden werd dat een kolenboer zo’n 40 kilo droeg. Of vroeg
iemand van ons zich af hoe de kolenboer ooit schoon werd? Heel veel huishoudens hadden in
die tijd nog geen badkamer, laat staan douche. Terwijl al het kolengruis tot in de poriën en niet
te vergeten tot in de oren van de kolenboer zat! (Heel plastisch voor een kind.)
Met de zware zak kolen op zijn schouder liep de kolenboer de trap op of het keldertrapje af.
Daar gooide hij de zak met eierkolen of antraciet 2, 3 of 4 leeg en vouwde de zak weer netjes
op om mee terug te nemen.
`s Avonds werd de kolenkit al gevuld. Vaak was dat de taak van een van de kinderen waarvan
een aantal van hen een levenslange angst voor spinnen en donkerte overhield.
Meestal was het de vader die in de winter een half uur eerder opstond om de kolenkachel weer
op te stoken. Een heel karwei.
Eerst werd de deur van voor opengedaan. Met een pook, waaraan een haak, werd dan stevig
aan de handle heen en weer gehusseld zodat alle as in de onder geplaatste asla viel. Daarna
werd, eerst volgende deurtje openen, in de kachel gepookt om de wat grotere slakken en sintels klein te
krijgen zodat ook zij in de asla vielen. Dan was de asla
wel zo vol dat hij, voordeurtjes weer dicht, geleegd
kon worden in de asemmer. Maar als er sneeuw lag
werd de as ook wel over de sneeuw uitgestrooid tegen het uitglijden. En daar ging je prachtige glijbaan !
En dan werd, alweer met de pook, de klep boven geopend om er wat kolen op te gooien.
Klep dicht, schoorsteen toevoer wat meer open zodat er goed lucht bij kon, en de vlammetjes rondom de kolen werden langzaam zichtbaar. Bij sommige kachels kon je er dan
op wachten dat ie plofte. De allereerste keren dat je dat meemaakte schrok je je natuurlijk helemaal een hoedje, maar ach, later hoorde het er gewoon bij. Zoals het houten
wasrekje rondom de kachel.
Stond de kachel overdag op een laag pitje, `s avonds werd hij lekker opgestookt. Mijn
broer en ik hebben menig avondje voor de haard gelegen op het ribbeltjes jabotapijt
(“en als het versleten is kunt u het altijd nog keren”) terwijl wij in de kolengloed achter de
micaraampjes allerlei taferelen zagen en verhalen bedachten over ridders, verre reizen
en exotische beesten zoals we die in de dierentuin hadden gezien.
En kon het regenen of stormen, huilde buiten de wind: er was in de huiskamer geen
betere warmte dan die van de kolenkachel die gezellig stond te snorren.
En leg “die kolenkachel die zo gezellig stond te snorren” nu maar eens uit aan de kleinkinderen !
Een mud was eigenlijk een inhoudsmaat van 100 liter en zo kon
een mud aardappelen zo’n 70 en een mud kolen bijna 80 kilo wegen.

MOnique

Inzendingen over vroeger zijn altijd welkom!
Bel me: 071- 561 78 16 of mail me: rubriekVOV@gmail.com
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WAT DOET U
IN 2018?

Ik schrijf dit in de laatste dagen van 2017 en als
u dit leest is er al een twaalfde deel van 2018
voorbij. Maar iedere dag is een goed moment om
“een nieuw jaar” te beginnen. Het gaat daarbij
Door:
niet alleen om voornemens maar om de beslisDico van Barneveld
sing dat je voortaan dingen gaat doen of juist
gaat laten. Niet zeggen: ik ga dat proberen (daar
zit mislukking in opgesloten) maar ik streef er naar (het gaat vast lukken!) om
voortaan zus of zo in het leven te staan.

LANGSTRAAT 49
WASSENAAR
SCHOOLSTRAAT 111
VOORSCHOTEN

WWW.DROOMVISIE.NL

Passie en plezier voor optimale nachtrust
Na meer dan 8 jaar gevestigd te zijn geweest in winkelcentrum Leidschenhage, keert
Droomvisie medio september terug naar een nieuwe winkel in het centrum van Voorschoten.
Wat niet verandert, is het
plezier en de passie waarmee
we onze klanten helpen en
de service en kwaliteit die we
onze klanten bieden. De beste
manier van slapen bestaat
niet; deze is voor iedereen
anders. Wel is het een feit,
dat een goed bed essentieel is
voor een goede nachtrust.
De medewerkers van Droomvisie nemen uitgebreid de tijd
om te kijken naar uw persoonlijke slaapeigenschappen en wensen. Op deze manier kan voor ieder individu het beste slaapsysteem gekozen worden. Dankzij het uitgebreide assortiment, kunt u altijd een bed vinden
dat niet alleen heerlijk slaapt, maar er ook nog eens goed uitziet. Veel bedden zijn in hoogte
verstelbaar, zodat u gemakkelijk in en uit kunt stappen.
Kom gerust eens kijken hoe u uw nachtrust kunt verbeteren. De medewerkers van Droomvisie nemen alle tijd om hier voor te zorgen. Niet voor niets is Droomvisie in 2007 uitgeroepen tot beste
slaapadvieswinkel van Nederland en mag de winkel zich al geruime tijd 5-sterrenspecialist noemen.

ALS LID VAN DE VOV ONTVANGT U

7,5% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE
GELD NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES

Ik heb zelf de mensen om me heen voor het nieuwe kalenderjaar een “3 G-jaar”
gewenst. Die 3 G’s staan voor: Gezondheid, Gezelligheid en Geluksgevoel.
Hoe ouder je wordt, des te meer word je geconfronteerd met het belang van die
goede gezondheid. Als je lijf of je geest het af laat weten wordt je leven beperkter
en ervaren we het als minder leuk.
Gelukkig wonen wij in een land waar de gezondheidszorg op een hoog peil
staat. De apparatuur in de klinieken en ziekenhuizen wordt steeds verfijnder.
Door kunstmatige intelligentie (computer sturing en robots) in te zetten is ook het
resultaat van het werk van de over het algemeen zeer bekwame artsen steeds
beter.
Maar we kunnen er gelukkig zelf ook veel aan doen om zo lang mogelijk zowel
geestelijk als lichamelijk zo mobiel mogelijk te blijven. De sleutels daarbij zijn:
bewegen; door regelmatig diep te ademen onze longen trainen; ons te beheersen met alcoholische dranken; bewust positieve gedachten aanmaken; vertrouwen hebben in de toekomst en natuurlijk: ons gewicht op een
aanbevolen peil brengen of houden. Startpunt voor het laatste is: de Supermarkt. Door thuis een weloverwogen boodschappenbriefje te maken - en alleen
dat te kopen! - voorkom je dat je spullen in huis haalt die je voornemens in
diggelen slaan! Wat je niet in huis hebt kan je ook niet consumeren. Verder helpt
het door van het eten een bewuste ervaring te maken en het niet alleen maar
gauw naar binnen te werken alsof je je tank staat te vullen bij de benzinepomp.
Hoe langer je kauwt op je happen, des te beter wordt je trek bevredigd en des te
gemakkelijker is het om kleinere porties te eten. Schep kleine(re) hoeveelheden
op en eet van een ontbijtbordje. Al deze aanwijzingen helpen natuurlijk alleen
maar als je echt verandering in je lijf en gewicht wilt aanbrengen door verstandiger te eten! Als je deze basisvoorwaarden niet vervult, heb je geen excuses!
Denk hierbij vooral ook aan het voorbeeld zijn voor je kinderen en kleinkinderen.
Zonder Gezelligheid is er ook weinig aan het leven. Maar ook daar kan je vanalles aan doen: te beginnen met zelf gezellig te zijn. Hoe eerder je begint met lid
te worden van allerlei vriendengroepjes en daarbij vooroordelen en lange tenen
weet te voorkomen, des te langer kan je van elkaar plezier hebben naarmate je
ouder wordt. Ik zie om me heen een groot verschil in blijheid of juist ontevredenheid tussen de mensen die wel of niet het initiatief genomen hebben om ergens
bij te horen.
Geluksgevoel is iets anders dan “gelukkig zijn”. Ik ben bevoorrecht doordat ik
“altijd” een geluksgevoel heb. Dat is waar ik het meest dankbaar voor ben. En
natuurlijk zijn er dan ook omstandigheden die dat gevoel ondermijnen. Ook ik
heb stemmingswisselingen maar het basis gevoel van gelukkig te zijn is altijd
aanwezig. Een belangrijke factor hierbij is, dat ik niet bang ben voor de dood
maar eerder nieuwsgierig ben naar wat daarna komt. Spannend!
Ik wens u voor het restant van dit jaar en daarna, een 3G leven!
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“DON’T CRY
FOR ME...”
Door:
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Voorschoten
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“Waar is Frank”? Dat was
de vraag die altijd gesteld
werd als VOV-ers, vrienden
en kennissen me op de vrijdagmarkt zagen. Frank zat
prinsheerlijk op het terras
van het Wapen van zijn koffie
verkeerd met taart te genieten, of wachtend op mij bij de
Italiaan om te lunchen, of bij
Mme de Chocolatière bonbons te snoepen .
Terwijl ik van hot naar her
rende, trouwens met plezier,
genoot hij van het dorp en
zijn bewoners. Tot het einde
een tevreden mens, hij zei
altijd: “Ik heb een goed leven en een prachtige baan
gehad.”

Frank was in Griekenland geboren. Zijn ouders kwamen uit
Dordrecht. Frank zat op kostschool bij de Franse Mariste broeders waar hij als negentienjarige zijn diploma behaalde en de
ere medaille voor zijn studies won. De Franse medaille was
voor Frank een van zijn kostbaarste bezittingen. Dat de Franse
chauvinisten bij uitstek die medaille aan een Nederlander gaven, dat was echt ongelofelijk.
Na de oorlog kwam hij met zijn moeder en een van zijn zusters
naar Nederland. Hij vond werk bij de Shell en ging drie jaar
naar Indonesië tijdens de politionele acties. Verhalen uit die tijd
vertelde hij mondjesmaat. Frank was nooit erg spraakzaam en
was vooral en altijd toekomstgericht. Wat op hem in ieder geval
indruk had gemaakt was dat in Portugees Timor de inboorlingen dachten dat Stalin een Nederlands rijstgerecht was!
Na drie jaar rimboe ging hij terug naar Athene om de TH af
te maken, door geldgebrek had hij moeten stoppen en werk
zoeken. Met het TH diploma in zijn zak vond hij een baan bij
Philips op voorwaarde dat hij de mogelijkheid zou krijgen om
ook op de TH Delft te kunnen afstuderen, wat zijn vader voor
hem had gedaan.
Philips stuurde hem naar Istanbul en op een goede dag vroeg
ik hem in het Frans of hij met mij melk wilde gaan kopen. Dat
deed hij prompt en na zijn vertrek kwam ik ook naar Nederland
waar we in februari 1955 in den Haag trouwden.
Ik was net op tijd! In oktober van dat jaar ontmoette hij zijn
tweede grote liefde: de Grondmechanica! Was het een lieftallige freule? Neen, het was een tak van de Civiele Technieken.
Het Laboratorium van Grondmechanica wenste als medewerker een ingenieur uit Delft, dus Frank maakte zijn studie
prompt af. In jacquet voor de eerste en laatste keer in zijn leven
kreeg hij zijn fel begeerde bul.

Maar aan alles komt een einde
en na 30 jaar ging Frank met
pensioen. Tijd om te treuren?
Geen sprake van, we kochten
een nieuw huis met een grote tuin
en zijn derde liefde, zijn laatste
maakte haar opwachting: tuinieren. Hij wist er absoluut niets van,
weigerde boeken en brochures te
lezen en ging te werk met zijn intuïtie. We hadden een moestuin,
bessen struiken, fruitbomen en
overal buxus heggen.
We reisden ook veel, Lanzarote
in de winter, tour de France in
september. We hebben volop genoten ook van onze kleinkinderen
en van alles gedaan.
Taboe was toneel, tijdverspilling
volgens hem en balletvoorstellingen die hij absurd vond. Het
Mauritshuis en het Escher Museum in den Haag waren zijn
favorieten.
Intussen gingen de jaren snel voorbij. Ons gekissebis bij bridge
was onze wekelijkse ergernis, maar andere partners wilden we
ook weer niet. Ik ga voor de regels, Frank was een gokker,
soms met prachtige en soms met rampzalige resultaten.
Hij werd de beschermeling van de dames bridgers. Ik boos, hij
genoot ervan. Partij voorbij, weg van de zaal en er werd niet
meer over bridge gesproken.
We hadden leukere onderwerpen, hij een beta, ik een alfa was
er genoeg stof voor discussie maar ik mocht niet vergeten dat
hij de beroemde medaille had en ik niet. Wat kon je lachen met
Frank! Adrem, maar nooit kwetsend of grof. De zusters van
Buurtzorg noemden hem de perfecte gentleman.
De reizen met z’n tweeën werden vervangen door reizen met
de VOV, die prima bevielen en waar hij van genoot .Tot zijn 94
ste heeft hij nog auto gereden, hebben we Parijs bezocht en
twee keer naar Lanzarote geweest.
We voelden dat het tijd werd om af te sluiten. Adieu te zeggen.
Op een bepaald moment in het leven moet je accepteren dat
op is op. Voor ons was het op 14 augustus 2016. Toen hoorden
we in Hoorn dat we niet altijd samen zouden blijven. En dat
moment kwam op 20 december j.l. Toen vertrok Frank voor zijn
laatste reis. Alleen. Waar naar toe? Naar het hof van Eden?
Ik hoop dat hij de tuinmannen niet gek maakt met zijn ideeën
en rustig op me wacht.
Tuinspecialisten beweerden dat Frank nooit op deze plaats met deze
grond een heidetuin kon hebben. Het is hem toch gelukt! En nu weer
in volle bloei.

Als gepensioneerde was Frank uitgenodigd voor de opening
van Deltagoot Deltares. Hij was was de oudste aanwezige
grondmechanicus en werd erkend door jongere collega’s aan
wie hij zijn liefde voor het vak had doorgegeven.
Dertig jaar lang heeft hij in Delft en in het buitenland gewerkt.
Voor zijn reizen had hij een klein koffertje gekocht dat als handbagage mee mocht, hij had een hekel aan koffers en wachttijden.
Frank was ook een van de eerste passagiers die via de noordpool naar Japan vloog. Toen ik vroeg hoe het was, het antwoord
was laconiek: ”koud“. Kaarten, brieven, telefoontjes hoefde ik
niet te verwachten, wel een souvenir. Twee grote schelpen van
het strand van Gabon blijven mijn favorieten.
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VROEGER...
Het begon met een advertentie in de Scheveningsche Courant. Volgens deze advertentie
werd er een huis op Scheveningen te koop aangeboden voor een bedrag van € 259.000.
Op zichzelf niet zo bijzonder, ware het niet dat het hier het huis betrof, dat een grote rol
speelde in het leven van mijn vrouw. Een nog steeds op Scheveningen wonende nicht
maakte haar erop attent.
“Wist je dat jullie huis te koop staat?” was de telefonische vraag. Mijn vrouw wist eerst niet
welk huis er bedoeld werd. Toen haar dat duidelijk was gemaakt ging er een schok door
haar en kwam het verleden tot leven. Haar herinneringen gingen terug naar het jaar 1937.
In dat jaar betrok het gezin Toet, bestaande uit man, vrouw, twee dochters, waaronder
‘Greetje’ (destijds 10 jaar) en een zoon, het desbetreffende huis. Het ging toen nog om een
gewoon huurhuis met weinig luxe.

Mijn vrouw woonde er tot 1953. Daarna bleef het echter nog tot 1985 haar ‘ouderlijk huis’. Haar moeder was in dat
jaar de laatste, die het huis verliet om in een aanleunflat te gaan wonen.
In het verleden van mijn vrouw speelde de tweede wereldoorlog een belangrijke rol. Op last van de Duitse bezetter
moest het gezin, waarvan zij deel uitmaakte, tweemaal evacueren. De eerste keer naar een andere woning op Scheveningen, de tweede keer naar een woning in Den Haag. Na de oorlog ging het inmiddels uit 6 personen bestaande
gezin (in 1944 was nog een gezonde zoon geboren) terug naar het oude huis, waarvan de ruiten waren gesneuveld
en waaruit het meeste hout was gesloopt. Zo goed en zo kwaad als het ging werd het huis weer opgekalefaterd.
Niemand kon toen bevroeden dat het nog eens voor € 259.000 te koop zou staan!

Door:
Theo Groenewege

Vroeger is niet voor iedereen hetzelfde. Het houdt verband met het aantal jaren, dat men
op de aardbol is. Wie 50 is kan niet verder terugzien dan tot 1967. Bent u 60 of 70 dan
gaan uw herinneringen ook verder terug. Tachtigers en negentigers winnen het en het is
te hopen, dat hun geheugen nog helemaal in tact is. Dat geldt natuurlijk voor iedereen.

Je kunt het woord ook ontleden, vroeg, vroeger, vroegst. Het zou een vreemde indruk maken als b.v. in een sollicitatiegesprek aan u gevraagd zou worden hoe vroeg u geboren bent in plaats van het meer gebruikelijke hoe oud
bent u? Uit de mond van een kinderwagenverkoper of verkoopster zou het vermoedelijk een minder vreemde indruk
maken. Die ziet voor zich hoe de kinderwagens er vroeger uitzagen. En wat te denken van autoverkopers. Die hebben eerder de neiging om aan vroeger te denken toen er nog geen auto’s waren. Dat brengt hun vak mee.
Wie zich haar of zijn babytijd herinnert hoeft niet per sé oud te zijn. Haar of zijn herinnering heeft geen bepaalde
vroegergedachte nodig. Hoe langer geleden, hoe kleurrijker. Is dat eigenlijk zo? Het verleden kan ons ook parten
spelen. Wat was vroeger uw beroep? Dan bent u ongetwijfeld de 60 gepasseerd. U zou de vraag bijna zeker naar
waarheid beantwoorden. Hoe ouder u wordt hoe kleurrijker vroeger wordt? Dat behoeft uiteraard ook weer niet voor
iedereen te gelden. Heeft u vroeger vliegtuigen verkocht? Ook dat is een apart vak, maar uw vroeger wordt erdoor
beïnvloed. Oh, was u vroeger inbreker? Niemand zou dat direct toegeven, hoewel uitzonderingen altijd bestaan. Dat
geldt ook voor oplichters. Trouwens inbreken en oplichten kan best samen gaan. Van een inbrekerspensioen heb ik
nooit gehoord. Mogelijk is er toch ook sprake van een eerzamer beroep.
Kortom: Met “vroeger” kunnen we alle kanten uit. Hopelijk was uw vroeger kleurrijk!

In zo’n geval is het internet een welkome bron van informatie. Volgens de website van het makelaarskantoor dateert
het huis uit 1906. Uit foto’s blijkt dat het inderdaad grondig is verbouwd. Waar zich eens een uiterst steile trap bevond, die de vergelijking met een scheepstrap glansrijk kon doorstaan, bevindt zich nu een stijlvolle ‘opgang’. Ook
de zolderetage, oorspronkelijk bereikbaar per losse ladder, is nu per trap te bereiken. Verder is het huis voorzien
van Centrale Verwarming en een heuse badkamer, twee voorzieningen, waarmede in vergelijking tot vroeger een
luxueuze dubbelslag is gemaakt.
Tot zover mijn verkooppraatje!
E.e.a. vormde voor mij de aanleiding om me tot het makelaarskantoor te wenden, gebruik makend van een ‘vragenformulier’ op zijn site. Ik meldde dat het woningaanbod ons had getroffen vanwege het feit, dat het om het ouderlijk
huis van mijn vrouw ging. Tevens maakte ik in het kort melding van haar belevenissen. Kennelijk raakte ik daardoor
een tere snaar bij één van de medewerkers van het kantoor. Deze belde mij n.l. een dag later met het aanbod ons
te zullen vergezellen als wij het huis zouden willen bezichtigen, dit in de wetenschap dat wij geen adspirant kopers
waren. Wij besloten op dit niet verwachte aanbod in te gaan en maakten een afspraak voor een dag later die week.
Bedenkend dat misschien de Scheveningsche Courant in het geheel aanleiding zou vinden om er een verhaaltje in
de krant aan te wijden, stelde ik de redactie per e-mail in kennis van wat er stond te gebeuren en van wat daaraan
vooraf gegaan was. Prompt meldde de redactrice van de krant mij dat men inderdaad graag een interview zou willen
afnemen.
Helaas kwam er op het laatste moment een kink in de kabel doordat het makelaarskantoor zich met de eigenaar/
bewoner in verbinding had gesteld. Deze bleek zich niet in de sfeer van de gemaakte afspraken te kunnen of te willen
verplaatsen. Hoewel hij het woord mogelijk niet gebruikte, beschouwde hij ons kennelijk als ‘pottenkijkers’. De door
het makelaarskantoor vastgestelde datum schikte hem niet.
Een andere medewerker van dit kantoor deelde ons dat telefonisch mede. Tevens trok deze medewerker daarbij de
toezegging in, dat wij een begeleid bezoek aan het huis zouden brengen. Het zou het kantoor alleen maar tijd kosten. Mochten wij het huis toch willen bezichtigen dan moesten wij ons zelf maar met de eigenaar/bewoner verstaan.
Op dat moment hoefde het voor ons allemaal niet meer, d.w.z. geen bezichtiging en ook geen interview.
Herinnert u zich het verhaal van Wim Sonneveld over het stel dat een bezoek aan Parijs zou brengen? De clou van
dat verhaal was, dat zij niet gingen! Welnu, wij gingen dus ook niet, waarmede er een einde aan de reis naar het
verleden van mijn vrouw is gekomen.
Theo Groenewege
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De Nieuwskikker le Jaargang nr. 9 ; 27-8-1949 Orgaan van
de Amphibie Technische Dienst Oosten der Koninklijke
Marine in Surabaja

Een armzalig einde aan een moedig leven of
hoogmoed komt voor den val.
Het was koud 10 uur in de avond toen enkele bewoners
van een korporaalskamer een klaaglijk gepiep hoorden
en direct daarna een bestaart wezen van de ene naar de
andere kant van de kamer zagen rennen. Het was ontegenzeggelijk een muis! Met ware mannenmoed werd
een gil onderdrukt..
Na beraadslaging, waarbij het nut van muizen aan de
orde was, kwam men tot de slotsom, dat deze muis weliswaar gevangen moest worden, maar zonder de inzet
van zware middelen, zoals b.v. een geweer. Een schoen
of liever nog een pantoffel zou wellicht tot het gewenste
resultaat kunnen leiden. “Sta of ik schiet” zou geen effect
hebben. Omzichtig manoeuvreren kreeg de voorkeur.
Rustig werd afgewacht of de muis zich opnieuw zou vertonen, pantoffels in de aanslag.
En ja hoor er was enige beweging merkbaar.
Op hetzelfde moment, waarop de muis zich definitief
naar de andere kant begaf regende het pantoffels en
één zwaarder exemplaar, dat toch een zware soldatenschoen bleek te zijn. Die deed de deur dicht ofwel betekende het einde van het muizenleven.

Er werd niet om getreurd, hoewel het tegen de afspraak
was.
Nu is het een bekend feit, dat muizen meestal in groepsverband leven. Dat wil zeggen, dat waar er één is, er ook
meer kunnen zijn. Dat was nog niet geopperd of er was
weer beweging merkbaar. Weer werd een muis zichtbaar, maar deze had minder haast dan zijn soortgenoot.
Hij sloop als het ware voort. Bij de omgekomen muis gekomen was het of muis 2 schudde met zijn kop. Hij liep
ook niet door, maar keerde langzaam terug.
Zonder het te beseffen hadden de bewoners van de korporaalskamer kennis gemaakt met de tragiek van een
muizenleven.
Theo Groenewege
Matroos VSD III z/m
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MOEILIJKE FEESTDAGEN
Mijn Kerstfeest viel mij dit jaar zwaar
Hoe of dat kwam? Nou luister maar
Met Kerst wil je graag feestelijk eten,
Maar niet in strijd met je geweten
Want met de kerst is ’t pais en vree
Daar doe ik natuurlijk graag aan mee.
Dus haas, kalkoen, vlees van de koe
Ja al het vlees is dan taboe
Je laat een dier met kerst niet lijden
Om jouw met eten te verblijden
Ook vissen hebben een gevoel,
En zo verdwijnt een heleboel
Van wat ‘k met Kerst zou kunnen maken.
Maar ik ging mijn poging nog niet staken
Want groente kan natuurlijk best
Het moet wel even goed getest
Of het milieuvriendelijk is gekweekt
Of er geen misstand achter steekt.
Dan valt er toch weer heel veel af
Je staat versteld, ja je staat paf
Veel komt naar hier uit verre streken
Wordt ingevlogen deze weken
Dat kost dan heel veel Co2
Dus ook die groente: weg er mee
Alleen wat vlak bij groeit is goed
Dat kan geen kwaad voor het gemoed

Als dat dan maar niet wordt gefnuikt
Door al dat gif dat wordt gebruikt
Om vraat en onkruid te bestrijden
Zouden die beestjes dan niet lijden?
Voor koffie en voor chocolade
Ging ik ook maar eens te rade
Of er een misstand achter steekt
Hoe wordt geoogst, hoe wordt gekweekt?
Worden de boeren wel betaald
Waar koffie voor ons wordt gehaald?
Dat was, dat snapt u zeker al
Helaas nog steeds niet het geval.
Ik wilde mij beslist niet laven
Aan iets gemaakt door heel veel slaven
Misschien vind u het wel wat laf
Ik maakte mij er maar van af
Door bij een ander te gaan eten
Dus geen probleem voor mijn geweten.
Maar wat moest ik die dag dan aan
Om naar het Kerstdiner te gaan
Iets nieuws? Maar wie heeft het gemaakt?
Een pijnlijk punt was weer geraakt
Want kinderarbeid wil je niet
Die kindjes hebben veel verdriet
Bij al dat werk in de fabriek
En daarvan worden ze ook nog ziek

Dus keek ik even in de kast
Hing er nog iets dat bij Kerst past
Waarmee ik voor de dag kon komen?
Moest ik het eerst nog laten stomen?
Omdat dit niet milieuvriendelijk is
Was elke keus dus eigenlijk mis
En schoot mij toen opeens te binnen
Dan moet het nieuwjaar nog beginnen
De zelfde zorgen, zelfde vragen
Voor weer 365 dagen
Ik besloot daarom, dat klinkt wel raar
Als voornemen voor ’t nieuwe jaar
Geen goede voornemens te gaan maken
Ik hou er mee op. Ja ik ga staken!
Carli Gispen-Vos

Door: Eus de la Rie
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BELASTINGFORMULIER 1988
Heden ontving ik het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting over het afgelopen jaar.
Helaas moet ik u mededelen dat ik daar niet meer aan kan voldoen en wel om de volgende redenen:
Sinds jaar en dag betaal ik reeds loonbelasting, inkomstenbelasting, onroerendgoedbelasting, personele belasting, weeldebelasting, straatbelasting, huurbelasting, ontlasting belasting, motorrijtuigenbelasting, grondbelasting, hondenbelasting, alcoholaccijns, benzineaccijns, invoerrechten B.T.W., gemeentelijke leges, provinciale leges, overdrachtskosten, inschrijfkosten etc. etc..

Daarnaast wordt van mij regelmatig verlangd t.b.v. het leprafonds, het anjer fonds, het bedrijfsfonds, het pensioenfonds, het ziekenfonds, alsmede vakvereniging, sportvereniging, kruisvereniging en natuurlijk Jantje Beton en de VARA speelgoedactie,
een bijdrage naar draagkracht. Van mijn bescheiden loontje draag ik tevens bij aan de WW, AOW, WAO en nog veel meer weeën.
Ook komt men regelmatig kollecteren voor het Rode Kruis, Witte Kruis, Groene Kruis en allerlei kruizen.
Ik heb mij zorgvuldig gehouden aan de wettelijke regelingen inzake de grondwet, vreemdelingenwet, bedrijfspensioenwet, ziektewet, hinderwet, invaliditeitswet, belastingwet, weduwen en wezenwet, verkeerswet, bijstandswet en de werkloosheidswet.
Door dit alles weet ik niet meer waar ik leef, hoe ik leef en of ik überhaupt nog leef. Gedurende mijn hele leven ben ik beboet, bestraft, bediend,
begeleid, beoordeeld, behandeld, bekeurd, belast, beroofd, berecht, berispt, alsmede uitgekozen, uitgemolken, uitgekeerd, uitgebeend, uitgezonderd, uitgeloot, uitgebuit, uitgezocht, uitgemaakt, uitgescholden en uitgekafferd.
Het is nu zelfs zover gekomen dat ik zoveel schulden heb, dat ik niet meer weet
wiens eigendom ik ben.
Mijn hele leven heb ik doorgebracht met het invullen van formulieren. Ik heb ontelbare malen verklaard dat ik geboren ben en zo ja waarom niet. Ik heb al honderd
maal moeten verklaren dat ik getrouwd ben en wel met dezelfde vrouw, maar dat wil
men blijkbaar niet geloven.
Al met al zie ik het momenteel niet meer zitten. Ik ben volledig uitgeput en zoals ik
reeds schreef en verklaarde in de aanhef van deze brief, kan ik dat aangiftebiljet
echt niet meer invullen.
Ik hoop dat u begrip kunt opbrengen voor mijn situatie.Maar dat zal wel niet.
Eus de la Rie

KIJKJE IN DE TOEKOMST

Soms denk ik hoe zou het nu gaan met die Robots?
Moeten wij ouderen thee gaan drinken met zo’n
ding? En wat kost zo’n apparaat nu eigenlijk? En
hoe vaak gaat het stuk?
Misschien kan het ding mij zonder gevaar de trap op
helpen? Kijk dat zie ik wel zitten maar dan heeft hij
geen hoofd nodig. Maar thee drinken met een Robot
nee, mij niet gezien. Maar als ik hem een klap geef,
zou hij dan terug slaan?
J.H.BL.

Wat en wie zijn Stichting MediPartners Nederland?

TAALHANDTASTELIJKHEDEN
Hanteren van de Nederlandse Taal is voor menig een niet zo eenvoudig en sommige mensen komen tot de vreemdste resultaten,
wanneer zij proberen hun gedachten op papier te zetten. Dat ondervond o.a. de administratie van een gas- en lichtfabriek, waar
men de moeite nam de stijlbloempjes uit de dagelijkse binnenkomende verzoeken en verhoging van rantsoen te plukken.
We laten ze hier volgen ter lering en vermaak van de lezers.
Mijn moeder werd door de tand des tijds gedwongen bij mij in te
wonen.
Wij hebben een kamer verhuurd aan een ouden dame van 86 jaar,
waarin de gehele dag de gaskachel moet branden.
Ik gebruik wekelijks zowat 29 muntjes in de maand.
Mijn gezin telt vier ledematen.
Het orgel waar ik les op geef wordt electrisch voortbewogen.
…...ik begrijp natuurlijk wel, die brief is meer bedoeld als promomentomorie.
Mijn man doet meer zwart werk.
Ik heb zitten praakidenken hoe of dat ik mijn eten zonder gas zou
kunnen berijden.
…...daar mijn vrouw een zoon ter aarde heeft geschonken.
Ik zit van alles zonder. Zoals u weet is mijn schoonmoeder pas
dood, die ook al geen inkomen had en dan moet u mij nog meer
krengen. Ik spring haast van ellende.
Mijn schoonmoeder van wijlen kost ook fl.1,50 per maand.
Mijn vrouw moet hete zitbaden gebruiken. Als de kachel brandde
kon ze het daarop doen.
Verzoeke meer gas, daar mijn vrouw in een kinderbed ligt... daar
ik twee baby’s heb welke cuvuse kinderen zijn.

INGEZONDEN

Bij een bombardement heeft mijn zuster haar man en verdere inboedel verloren.
Verzoeke meer gas daar ik per 14 maart een zoon erbij geboren
heb, wat me door de drukte door mijn hoofd is gegaan.
Verzoeke beleefd een beetje gas voor de geyser, daar wij in vijf
jaar niet in bad zijn geweest.
Door omstandigheden van een kwaal moet ik mij meer dan eens
wassen.
Daar ik alles in het donker moet doen, verzoek ik u vriendelijk mij
een eindje tegemoet te komen.
Gaarne zou ik in aanmerking willen komen voor gezinsvermeerdering met een baby.
Ik gebruikte tot voor kort gas en olie, doch nu heb ik een schoonmoeder bij mij in.
Tot voor kort bereidde mijn vrouw alle spijzen met petroleum.
Meneer, toen ik een kachel had, deed ik vaak een hoop op de
kachel, maar nu moet ik alles op het gasfornuis doen.
Ik ben niet iemand die zo maar gas laat vliegen.
Wegens ziekte van mijn vrouw heb ik tijdelijk een andere vrouw
gehad. (hulp)
Ik ben een staande vrouw alleen.
Ik heb me laten krabben voor vast recht.
En wilt u dan meteen zo goed zijn mij van het vaat recht af te laten
vloeien.... en daarmee moet ik vijf grote mensen bekoken, bewassen en bestrijken.
Wat ons koken betreft staan wij op een zeer laag standpunt.
… daar ik zorg heb voor mijn tweelingen kan ik ze niet met koud
water wassen en ben ik verplicht ze op het gas te doen.

MediPartners is 16 jaar geleden
gestart met een revalidatiepraktijk en met veel succes!
Dat betekende veel werk maar
ook vele goede resultaten.
Vele patiënten vonden de weg
naar MediPartners. Vele therapiemogelijkheden waren ook
voorhanden en MediPartners
specialiseerde zich op de aandoening Fibromyalgie.
Helaas is deze aandoening tot op
heden niet te genezen, maar de
behandeling draagt zeker bij aan
een beter leven met deze aandoening. Maar de patiënten met reumatische
aandoeningen
en
Parkinson vonden bij ons ook de
weg voor behandeling (therapie).
Ook hebben wij een orthopedisch
schoenspreekuur in samenwerking met Firma van Gils uit Leiderdorp en waar wij bij deze patienten een goede bijdrage kunnen
leveren aan het verbeteren van
hun houding zodat de pijn duidelijk verminderd.
Maar doordat de zorgverzekeraars vaak meer specifieke therapieën niet of nauwelijks vergoeden, betekende dat dat wij eigenlijk deze patiënten niet meer konden behandelen.

personeel. Alle keuringsartsen
zijn officieel geregistreerde en gecertificeerde artsen.
Maar ook verzorgt de Stichting lezingen in het land b.v. bij de ouderenbonden maar ook voor personeelsgroepen op het gebied van
de gezondheid.

Dat mocht niet voor komen en
daarom ging MediPartners over
tot het oprichten van een Stichting om deze patiënten toch te
helpen met hun therapie.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Stichting MediPartners verzorgt
nu ook alle voorkomende medische keuringen zoals duik-, adoptie- en gezondheidsverklaringen,
gezondheidsverklaring voor het
werken met vuile grond, maar
ook alle rijbewijskeuringen zowel
groot als klein, bus- en taxikeurin-

gen voor een uitzonderlijk laag
bedrag.
De inkomsten uit deze keuringen
worden dan ook uitsluitend bestemd om de lopende kosten en
de therapie voor deze patiënten
volledig te betalen, zodat deze patiënten toch hun hoognodige therapie kunnen blijven volgen.
De Stichting werkt dan ook uitsluitend met vrijwilligers(sters).
Alle keuringen en therapieën en
zo nodig alle behandelingen worden gedaan door hoog en vakkundig opgeleid Para/Peri en Medisch

Uiteraard zullen na het lezen van
dit berichtje bij u vragen gerezen
zijn en u bent natuurlijk van harte welkom in onze Stichting voor
een gesprek, behandeling of mogelijk iets anders.
Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 071-5728434 maar
door drukte alleen op afspraak!
Stichting MediPartners heeft
meerdere locaties in het land
maar alleen voor de medische
keuringen.
Voor therapie en/of behandeling
uitsluitend op onze hoofdlocatie
in Rijnsburg.
Stichting MediPartners
Nederland
Dorpskantoor De Burgt (naast de
Grote Kerk)
Burgemeester Koomansplein 1
(2e etage)
2231 DA Rijnsburg
Tel. 071-5728434
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DeltaDents

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

KAISERSCHMARREN

• goede samenwerking met tandprotheticus
Buschman

In stukken gesneden luchtige pannenkoek,
bestrooid met poedersuiker en kaneel.
Verrukkelijk!
Recept voor 2 personen

• alle (reguliere) tandheelkundige behandelingen
• behandeling van tandvleesproblemen
• second opinion, een eerlijk vrijblijvend advies

NODIG

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

EXTRA

135 g bloem
200 ml melk
3 eieren, gesplitst
1 tl suiker

BEREIDING

Snufje zout
2 el witte rozijnen
1 el rum
1 el boter

Pruimenjam (andere jam kan ook)
Poedersuiker
Kaneelpoeder

eet !
smakelijk

Klop de bloem, eidooiers, melk, suiker en zout tot een
glad beslag en roer de rozijnen en rum erdoor.
Klop in een andere kom de eiwitten tot stijve pieken.
Spatel het eiwit luchtig door het beslag.
Verhit de koekenpan met 1 el boter en giet het beslag in
de pan.
Zet het vuur laag en doe de deksel op de pan. Als de
onderkant goudbruin is en de bovenkant net gestold, de
pannenkoek omkeren.
Bak de andere kant nog even kort verder.
Zet het vuur uit en snijd de pannenkoek met een mes in
hapklare stukken.
Bestrooi royaal met poedersuiker en kaneel en serveer
met de pruimenjam.

Bel dan naar de Tandprotheticus,
dé specialist op het gebied van
aanmeten en vervaardigen
van gebitsprotheses.
Wij zijn ook gespecialiseerd in
implantaatgedragen protheses.

UW RECEPT HIER?!

Heeft u een recept dat u hier wilt delen? Stuur het naar: kopij@vovvoorschoten.nl

UITLEG BRIDGE HERSENKRAKER
Joh. Vermeerplantsoen 3a
2251 GP VOORSCHOTEN

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ WASSENAAR

• Tel: 071 562 2255
• info@tandprotheticus.nu
• www.tandprotheticus.nu

Aangesloten bij:

SUDOKU

(Pag. 7)
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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

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

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.

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

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

MEERDAAGSE
REIZEN

Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

WWW.VOVVOORSCHOTEN.NL
Reiscommissie
reiscommissie@vovvoorschoten.nl
Evenementencommissie
Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl
Computercursussen
Chr. v.d. Jagt, Tel: 071 561 84 80
computercursus@vovvoorschoten.nl
Bankrekening lidmaatschap VOV en
computercursussen
NL86INGB0005062260
o.v.v. PC-Cursus of lidmaatschap VOV
Bankrekening reizen
NL24INGB0004280392
o.v.v. reisnummer, 8 weken voor vertrek
te voldoen
Bankrekening evenementen
NL35INGB0006564156
o.v.v. VOV (evenementen)

Nieuwsbrief
Eindredacteur:
Rob Rietveld, Tel: 071 561 96 39
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Lay Out:
Mo van der Werf
Correctors:
Jeanneke de Nooijer
Dico van Barneveld
Inzendadres kopij:
Mail: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven: Mieke van Berkum,
Bartoklaan 7, 2252 CW Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!
Advertenties
advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging Nieuwsbrief
Theo Bakker, Tel: 071 561 79 07
CORRESPONDENTIEADRES:

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
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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

