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Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

MOBILE PERIKELEN
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

Kwam oud collega Piet Janse tegen in het dorp en die vertelde toch een (wildwest) verhaal over een nieuw mobiel telefoon abonnement. Vodafone had een geweldige eindejaar aanbieding, “Red Essential 2 jaar”, de gehele contractduur van € 36,00 voor €
21,00 en dan nog 5 euro extra korting omdat u klant bent bij Ziggo, blijvend gratis dubbele data plus een extra tv pakket en een
veilig online pakket en nog korting op een nieuwe mobiele telefoon.
Op 26-11-2017 had Piet dit pakket telefonisch besteld waarbij de verkoop afdeling speciaal bevestigde dat zijn gewenste telefoon
uit voorraad leverbaar was. Na afsluiting van het gesprek ontving Piet binnen 1 minuut een bestelbevestiging en een contract, so
far so good. Na een goede week dacht Piet ik heb nog niets gehoord, ga maar eens bellen met de service afdeling. Telefoon uit
voorraad, is helaas een foutje van de afdeling verkoop, die opmerking hadden ze niet mogen maken, maar maakt u zich geen
zorgen in week 51 of 52 wordt het apparaat thuisbezorgd.

Spelen
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

Het contract nog maar eens goed nagelezen. Wat bleek het klopte niet en uitgerukt naar de Vodafone winkel in Wassenaar.
Bijzonder vriendelijke medewerker, inderdaad meneer Janse het klopt niet, dit is een oude uitgave. Ter plekke werd nagekeken
of een ander abonnement dat net in de winkel verkocht was ook volgens de oude voorwaarden was besteld en ja hoor nog een
foutje. Geen probleem, we zetten dat nu recht met een gedetailleerd bericht aan de juiste afdeling. Piet mocht op het scherm
meekijken en inderdaad het zou goed moeten komen.
Op 13 december ontving Piet een sms met de mededeling we hebben de datum van uw bestelling teruggeplaatst volgens uw
eerdere bestelling. Twee minuten na ontvangst van de sms ontving Piet een email die hem op de hoogte bracht dat zijn bestelling
geplaatst was met als bijlage een nieuw contract. Het contract toonde een nieuwe leverdatum t.w. midden januari 2018. Vodafone
gebeld die desgevraagd vertelde dat het contract weliswaar een nieuwe, latere, datum liet zien maar alles zou volgens de oorspronkelijke afspraak in orde komen.
Op 3 januari weer gebeld waarop de mededeling was: uw bestelling is vastgelopen in het systeem, we gaan er naar kijken. Op
4 januari kreeg Piet een email “Wat jammer, we hebben je bestelling helaas moeten annuleren. Als je al hebt betaald, zorgen we
ervoor dat je binnen 5 werkdagen je geld terugkrijgt. Heb je vragen of wil je een nieuwe bestelling plaatsen? Bel dan 0800-0560.
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.” Geen uitleg, niets.
Piet dacht ze kunnen me wat daar bij Vodafone, ik ga nu als optie 2 naar de optie 1 winkel in de Schoolstraat, kan ik tenminste
tegen een mens van vlees en bloed mopperen als dat nodig is in plaats van een telefoonstem. Wat denk je wat me daar als beste
aanbieding aangeraden werd? Natuurlijk de aanbieding van Vodafone, vandaag de laatste dag. Binnen 5 minuten was het nummerbehoud geregeld en een week later was mijn nieuwe abonnement tot tevredenheid in bedrijf.

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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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.

Bejubeld en verguisd, column van Helen Meijer.
Rubriek over onderwerpen van vroeger.

VAN DE REDACTIE

FOTO VOORKANT FEBRUARI BRIEF

Op de cover van de februari-brief zien we een foto van de Nassaukade.
De foto is gemaakt door Willem Burwick.

ONZE VOLGENDE BRIEF

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

ROB RIETVELD
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HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
Ook dit jaar biedt de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten (VOV) hulp bij het invullen van uw belastingaangifte over 2017. Deze
belastingservice is bestemd voor VOV-leden en de leden van andere ouderenbonden. De Belastingdienst heeft op 1 maart a.s. uw
gegevens geïnventariseerd en beschikbaar gesteld in het aangifteprogramma op internet. De belastingservice gaat daarom vanaf 1
maart van start.
Om in aanmerking te komen voor hulp bij aangifte geldt de volgende beperking; een inkomensgrens:
• Voor een alleenstaande van € 35.000,- • Voor gehuwden/samenwonenden van € 50.000,-.
Wanneer u hulp bij het invullen van de belastingaangifte wenselijk acht kunt u vanaf 1 maart bellen met Peter de Boer,
tel 068 338 7888. Hij zorgt er voor dat een hulp bij het invullen van de belastingaangifte (de HUBA) contact met u opneemt om een
afspraak met u te maken. Desgewenst kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de HUBA die u eerder heeft geholpen. De HUBA
bespreekt met u alle zaken die nodig zijn om de aangifte in te vullen. U dient er voor te zorgen dat hij alle noodzakelijke gegevens
krijgt. Denk aan:
A.
B.
C.

De overzichten van uw jaarinkomen in 2017:
de jaaropgaven van de Sociale Verzekeringsbank
(SVB), pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars;
De WOZ- beschikking van de gemeente met
peildatum 01-01-2016 en de jaaropgave van
de hypotheekverstrekker over 2017;
Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag

D.
E.
F.
G.
H.

De jaaropgaven van de bank;
Rekeningen van specifieke zorgkosten;
Bewijsstukken van gedane giften;
Indien ontvangen: brief van de Belastingdienst
met de machtigingscode.
Eveneens indien ontvangen: de aangiftebrief 2017
van de Belastingdienst.

De HUBA doet de aangifte namens u, maar u blijft verantwoordelijk voor de gegevens. De HUBA kan u ook helpen bij het aanvragen
van een huurtoeslag of zorgtoeslag. Een HUBA is geen belastingconsulent en de belastingservice ondersteunt in principe alleen het
doen van eenvoudige aangiften inkomstenbelasting betreffende box 1 en box 3. Het is daarom mogelijk dat de HUBA voor bepaalde
zaken te weinig kennis heeft. Ervaren HUBA’s zijn echter bereid de minder ervaren collega’s bij te staan. Ook is er een hulplijn die de
HUBA kan raadplegen in geval hij op problemen stuit. De HUBA werkt op basis van
vrijwilligheid. Dit houdt in dat u de werkelijk gemaakte onkosten, zoals reis-, kopieer- en
printkosten vergoedt aan de HUBA. De VOV heeft de onkostenvergoeding vastgesteld
op max. € 10,- per adres.

Vanaf 1 maart
		
Vanaf 1 maart
		
Vóór 1 mei

VOORLICHTING OVER LANGER THUIS WONEN
Op 8 maart in de Wagnerflat. Aanvang om 14:00 uur.

8
maart

14.00 uur

Zoals in de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd zal op donderdag 8 maart een voorlichting worden gegeven over
langer thuis wonen. Bij het schrijven van deze kopij was het definitieve programma nog niet bekend. Maar u vindt het zeker in de locale
nieuwsbladen. Misschien hebt u het daar al gevonden. De volgende presentaties staan op het programma:
•
•
•
•

Een gespecialiseerd bedrijf zal voorlichting geven over de mogelijkheden van het aanpassen van de woning.
De gemeente Voorschoten legt uit wat haar rol is in het kader van de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Een deskundige op het gebied van belasting behandelt de aftrekmogelijkheden voor de inkomstenbelasting.
Enkele personen vertellen hun ervaring: de een bij het thuis blijven wonen en de woning laten aanpassen de ander
bij het verhuizen naar een aangepaste woning.
• De woningbouwverenigingen geven aan waar en welke senioren woningen beschikbaar zijn in Voorschoten.
• Uiteraard is er gelegenheid voor vragen, ook als u die liever in een tweegesprek met een deskundige stelt.
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.
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Vanwege de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s. heeft de VOV een brief gestuurd naar de plaatselijke politieke partijen. Onderstaand een samenvatting van deze brief. De volledige inhoud is te
lezen op de VOV-website.
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart zal de dan te vormen coalitie het beleid voor de komende vier jaar bepalen.
Dat beleid betreft onder anderen de senioren in Voorschoten. Wanneer senior wordt gedefinieerd als een persoon van ouder
dan vijfenvijftig jaar, is ongeveer een derde van de bevolking in Voorschoten senior. De Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
(VOV) telt meer dan achttienhonderd leden en vertegenwoordigt derhalve een groot deel van de senioren in Voorschoten.
Middels deze brief vraagt de VOV uw aandacht en wil zij punten aandragen die volgens haar van belang zijn voor het ouderenbeleid van de gemeente Voorschoten in de komende jaren.
Senioren staan midden in de samenleving, ze hebben geen statusaparte en blijven zo lang mogelijk onafhankelijk. Maar: de
kans op afhankelijkheid neemt toe vanwege gezondheidsaspecten, vereenzaming of toenemende mobiliteitsbeperking. De kans
op het optreden van mobiliteitsbeperkingen kan worden vertraagd door bewegingsintensivering. ”Een gezonde geest woont in
een gezond lichaam” Wie beweegt is gezonder; wie gezond is voelt zich gelukkiger; wie gelukkig is wordt minder snel ziek en
blijft langer mobiel en daardoor langer zelfstandig. Advies: De gemeente faciliteert (pro-)actief “Bewegen voor Senioren”.
De gemeente informeert de burgerij geheel of gedeeltelijk digitaal. Nu zullen er altijd digibeten zijn en die mogen niet uit de boot
vallen. Specifieke aandachtspunten waar de gemeente haar burgerij op een leeftijd-prettige en -bestendige wijze informeert zijn:

•
•
•
•
•
•
•
•

Veilig wonen (woning, buurt)
Veilig over straat (oversteekplaatsen zonder hobbels en struikelgevaar)
Thuis blijven wonen
De beschikbaarheid van Seniorenwoningen
Veilig bankieren
(Financiële) hulpvragen, bijv. over zorgtoeslag
Bewegen, sporten, gezonde voeding
Aanpassing aan woning en auto via WMO

De maatschappij wordt steeds meer ingericht op individuele zelfstandigheid. We worden steeds ouder en er wordt méér gevraagd
op het gebied van mantelzorg. Maar de samenleving is (nog) niet goed voorbereid op de steeds langer levende deelnemers aan
die samenleving. Essentieel is dan ook dat in het gemeentelijk beleid richting senioren duidelijk moet blijven en duidelijk moet
blijken dat de individuele mens centraal staat. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor het ondersteunen van senioren bij
het langer zelfstandig blijven wonen.
Daar hoort o.a. bij:

heeft de belastingdienst uw gegevens geïnventariseerd en
beschikbaar gesteld in het aangifte programma op internet.
kunt u bellen met een u bekende HUBA of met Peter de Boer,
telefoonnummer: 06 83 38 78 88.
moet u de aangifte hebben gedaan.

Belangenbehartiging

VAN HET BESTUUR

Dit alles komt aan de orde op 8 maart a.s. om 14.00 uur in de Wagnerflat. Ook zij die (nog) geen lid zijn van
de VOV zijn van harte welkom.

•
•
•

Goede bereikbaarheid via openbaar vervoer of specifiek lokaal vervoer,
Aanpassingen in huis zoals trapliften, veilige doucheruimte.
Voorzien in voldoende seniorenwoningen op een voor senioren prettige locatie.

De demografische opbouw van Nederland is nogal bijzonder: de gemiddelde leeftijd is 42 jaar. Dat wil zeggen: er is nu al een
grote groep “pre-senioren” (50-60 jarigen). Het is zeer wenselijk/wellicht noodzakelijk de pre-senioren bij het seniorenbeleid te
betrekken, actief dan wel passief, maar wel met kracht van argument en met vuur van overtuiging: erbij horen en erbij blijven.
Deze gegevens hebben consequenties voor het beleid m.b.t. de gewenste (ook infrastructurele) organisatie van het seniorenbeleid.
Dit richt zich uiteraard op alle aspecten: van infrastructureel, tot sociaal en financieel. In de regeringsplannen is een extra bedrag
voor “zorg” van 700 miljoen euro voorzien. Bij een bevolking van 25.000 in Voorschoten zou hiervan ongeveer 1 miljoen euro
gaan naar Voorschoten. Hiervan zou de gemeente een sociaal geneeskundige en een maatschappelijk werker kunnen aannemen. Het principe is simpel: hoe meer je investeert in participerende, actieve senioren, hoe gezonder/gelukkiger ze zijn, en hoe
langer het duurt voor ze een (kostbaardere) zorg nodig hebben. De sociaal geneeskundige en maatschappelijk werker hebben
goede connecties met enerzijds de geestelijke verzorging en anderzijds met de primaire gezondheidszorg.
Bij plotselinge of ernstige problemen schakelt de huisarts de sociaal geneeskundige of maatschappelijkwerk(st)er in. Zij hebben
toegang tot, inzicht in en overzicht over de geëigende oplossingen in relatie tot de bestaande faciliteiten. Zij gaan naar de mensen toe, dus de mensen komen niet naar het loket. Er worden geëigende oplossingen en initiatieven ontwikkeld.
Het bestuur van de VOV hoopt met het bovenstaande een aanzet te hebben gegeven voor een actief seniorenbeleid de
komende jaren. Graag is zij bereid over dit onderwerp met u nader van gedachten te wisselen.
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Formulierenbrigade
Voorschoten
We werken samen met je bij
Locatie
We werken samen met je bij
 het invullen van formulieren
Bibliotheek
 het invullen van formulieren
 het lezen van post
Locatie
Voorschoten
We
werken
met je bij
 het
lezensamen
van post
 het bellen of schrijvenWijngaardenlaan
naar instantie(s) 4
Bibliotheek
 het
invullen
van
formulieren
het bellen of schrijven naar
instantie(s)
 het
aanvragen van kwijtschelding
Voorschotenen
het aanvragen
lezen van post
 het
van kwijtschelding
en
toeslagen
Wijngaardenlaan
4
Wanneer?
 toeslagen
het bellen of schrijven naar
instantie(s)
 het
aanvragen van een DigiD code
 het
en
het aanvragen
aanvragen van
van kwijtschelding
een DigiD
decode
aanmelding
bij Schuldhulpverlening
Wanneer?
• Iedere dinsdag
toeslagen
 de aanmelding bij Schuldhulpverlening
 het zoeken naar informatie
10.00-12.00 uur
het zoeken
aanvragen
een Of
DigiD
 het
naarvan
informatie
we code
verwijzen je naar andere
•• Iedere
dinsdag
elkeinstanties.
derde
dinsdag
Of we
de verwijzen
aanmelding
bij Schuldhulpverlening
je naar
andere instanties.
10.00-12.00
uur
17.00-18.30 uur
 het zoeken naar informatie
Welke papieren neem je altijd
• elkemee?
derde dinsdag
Of
we verwijzen
naarjeandere
instanties.(gebruikersnaam
 DigiD-code
en wachtwoord)
Welke
papieren je
neem
altijd
mee?
17.00-18.30
Wat
kost het?uur

BRIDGEPAGINA

WAT BIEDT DE VOV U?
De VOV is een vereniging voor senioren die graag actief
willen zijn. Meer dan 1800 actieve leden maken de VOV als grootste lokale ouderenvereniging tot een invloedrijke organisatie in
LocatieVoorschoten. De VOV biedt u de mogelijkheid om deel te nemen
Bibliotheek
aan diverse vormen van sociale contacten. Wij hebben voor dat
Voorschoten
doel een groot aantal activiteiten:
Wijngaardenlaan 4

• Samen
Wanneer?

op reis gaan
• Tal van leuke evenementen
• Iedere•dinsdag
Computercursussen
10.00-12.00 uur
• Bridgen, klaverjassen, biljart
• elke derde dinsdag
• Teken-/
17.00-18.30
uur schilderlessen, keramiek-/handwerkles/patchwork
Wat kost
• het?
Wekelijkse soosmiddag met
Hulp is gratis
spelletjes, kaarten, biljarten,
bingo

• Lief- en leedcommissie:
contact met ouderen, jubilarissen, zieken, enz.
• 9x per jaar een Nieuwsbrief.
• Kortingen in winkels en
restaurants voor leden
• Jaarlijks een kerstdiner
• Jaarlijks een feestavond met

 en
Burgerservicenummer
 DigiD-code (gebruikersnaam
wachtwoord)
Hulp is gratis
Welke
papieren neem je altijd
mee?
 Legitimatiebewijs
 Burgerservicenummer
Wat kost het?
DigiD-code (gebruikersnaam
wachtwoord)
 en
In te
vullen formulieren Hulp
voor bijv.:
 Legitimatiebewijs
is gratis
 Burgerservicenummer
In te vullen formulieren voor bijv.:o Kwijtschelding en toeslagen
WORDT NU LID EN SLUIT U AAN!
 Legitimatiebewijs
o Aanvragen DigiD
o Kwijtschelding en toeslagen
 In teovullen
formulieren
Aanvragen
DigiDvoor bijv.:o Aanmelding schuldhulpverlening
Contributie:
Bibliotheek
o Aanmelding
Kwijtschelding
en toeslagen
schuldhulpverlening
€ 25,- p.p. per jaar of € 37,50 voor 2 personen op hetzelfde
Voorschoten
Bibliotheek
o Aanvragen DigiDVoor wie?
Formulierenbrigade
Wijngaardenlaan
4
Voorschoten
Ledenadministratie:
De Formulierenbrigade is er voor alle inwoners van Voorschoten die
het moeilijk
o Aanmelding schuldhulpverlening
Voor wie?
Voorschoten Wanneer
Wijngaardenlaan
4
Bibliotheek
vinden
formulieren
te begrijpen
en/of
te vullen. Iedere dinsdag
De Formulierenbrigade is er voor
alleom
inwoners
van Voorschoten
die
hetinmoeilijk
Ter
Lips
10.00 –25, 2251 DM Voorschoten.Telefoon: 071-5614084.
Voorschoten
Voorschoten Wanneer
Voor
vindenwie?
om formulieren te begrijpen en/of in te vullen. Voorschoten
12.00 uurE-mail:
en elke derde
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl
Iedere
dinsdag
10.00
–
Wijngaardenlaan 4
De Formulierenbrigade is er voor alle inwoners van Voorschoten
moeilijk
dinsdag 17.00 - 18.30 uur
12.00
uurdie
enhet
elke
derde
Voorschoten
Wanneer
Wat kost het? Hulp is
vinden om formulieren te begrijpen en/of in te vullen. dinsdag
17.00 -10.00
18.30 –uur
Iedere dinsdag
Wat
Hulp
is
12.00kost
uurhet?
en elke
derde
gratis 17.00 - 18.30 uur
dinsdag

gratis

Wat kost het? Hulp is
gratis

SAMEN ONTSPANNEN • SAMEN OUD WORDEN

VOV SENIORENCENTRUM
PROF. EINSTEINLAAN 3, VOORSCHOTEN • WWW.VOVVOORSCHOTEN.NL

Nieuwe
kraan of
complete
keuken?
Formulierenbrigade

Welkom aan Boord!
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.

adres.

Voorschoten

Ook
voor klein
onderhoud!

MAANDAG:

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

PROGRAMMA
Tijd
Geen bridge
Einde seizoen
Start 2018/2019

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
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

VERSLAG VAN DONDERDAG 18 JANUARI
Op dit moment staan er 36 personen op de donderdag ledenlijst. Twee paren zijn langdurig ziek gemeld en twee
paren komen om de andere week, dus hebben we nu theoretisch elke week 15 paren als iedereen aanwezig is. Voor
18 januari hadden Jenny en Rajdei zich afgemeld, Jenny met een gebroken arm en Rajdei voor een staar operatie.
So far so good, 14 paren oftewel 7 tafels.
Tevens was voor deze donderdagmiddag geregeld dat de uitgestelde kerstborrel gehouden zou worden. Fia heeft
de inkoop voor de hapjes gedaan en ook de taak van het bereiden op zich genomen, de andere koffiedames zouden
vroeg komen en laat gaan opdat we niet voor het aangenaam verpozen de troep voor anderen achter zouden laten.
In de loop van de week werd het duidelijk dat Heti en Louis niet aanwezig zouden zijn, Ans meldde woensdag dat ze
naar een begrafenis moest en verder belde Nico af met toch wel een hele vervelende griep. Evert moest verhuizen
en Hans moest naar een receptie. Op donderdagmorgen belde Lidy af omdat ze met haar zieke hond naar de dierenarts moest en last but not least belde Thea donderdag last minute dat ze niet kon komen omdat de dakvorsten
van haar huis overeind stonden door de storm.
Van tevoren had Andre al geregeld dat hij met Ellie zou spelen en Rob had Kees gevraagd. Op het laatste moment
zijn Yvonne en Koos ingesprongen zodat er op miraculeuze geen stilzit was en we toch nog 12 paren speelden. In
plaats van een borrel achteraf hebben de dames ons continu aan tafel van spijs en drank voorzien wat door iedereen
zeer gewaardeerd werd.

HERHAALDE OPROEP VOOR NIEUWE LEDEN
U mag 3 middagen 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 spelen.

www.barthenkeuken designcenter.nl
Korevaarstraat 11 Leiden
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HERSEN
KRAKER
De hersenkraker komt weer uit de
Bridge Beter Kalender van Alpha
Bridge BV uit Hazerswoude-Rijndijk.
Voor degenen die de door hun bedachte oplossing willen toetsen aan
de kalender of er niet uitkomen, staat
de uitleg op pagina 37.
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WETTELIJKE VERDELING
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

06 14 62
Pla67n58ning
menmail@sandra4events.nl
e
www.sandra4events.nl
t
g
a

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.

Sandra de Jong
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Rical Cleaning Products
VOORSCHOTEN
071 576 71

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

OVERLIJDEN ZONDER TESTAMENT
Sinds 2003 is het in de wet zo geregeld dat bij een overlijden tijdens het huwelijk, waarbij de overledene een echtgenoot en minimaal één kind achterlaat, de langstlevende
echtgenoot alle goederen behoudt onder de verplichting
alle schulden op zich te nemen. De kinderen krijgen hun
erfdeel later: dit erfdeel wordt omgezet in een niet opeisbare geldvordering. Zij hebben derhalve bij overlijden van
de eerste ouder geen recht op goederen en geld.
WETTELIJKE VERDELING
Deze constructie wordt de wettelijke verdeling genoemd,
omdat de wet bepaalt dat bij overlijden alles direct verkregen wordt door de langstlevende echtgenoot. Een levering
is niet vereist. De langstlevende mag indien dat nodig is,
alles opmaken. Uitgangspunt is dan ook bescherming van
de langstlevende door de erfdelen van de kinderen tijdelijk
te bevriezen en pas opeisbaar te laten zijn bij overlijden van
de laatste ouder. Deze vordering is ook opeisbaar wanneer
ten aanzien van de langstlevende de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard danwel bij diens faillissement.
De langstlevende kan trouwens beslissen de vorderingen
van de kinderen tijdens leven uit te keren. Indien u dat overweegt kunt u het beste notarieel advies inwinnen, aangezien dit op verschillende terreinen (onverwachte) gevolgen
kan hebben.
Ook kan de langstlevende deze wettelijke verdeling ongedaan maken. Dit moet wel binnen drie maanden na overlijden geregistreerd zijn bij het boedelregister van de rechtbank. Wij adviseren u ten zeerste hieromtrent eerst advies
in te winnen alvorens u gebruik maakt van dit recht. Daar
zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan.
OVERLIJDEN MET TESTAMENT
Als u echter een testament heeft opgesteld, ook al is deze
van vóór 2003, dan blijft dit testament geldig zolang u niets
herroept. Een testament gaat namelijk boven het wettelijk
erfrecht. Dus als uw (oude) testament een regeling bevat
die anders is dan de hierboven gemelde wettelijke verdeling, dan gaat die andere bepaling uitwerking krijgen. Mocht
dit niet wenselijk zijn, dan zult u uw testament moeten laten
aanpassen. Overigens verdient het altijd aanbeveling uw
testament eens in de paar jaar na te laten kijken. Uw financiële en/of feitelijke situatie kan verschillen ten opzichte van
het moment waarop uw oude testament is opgesteld, maar
natuurlijk kunnen ook uw wensen en de wet ondertussen
veranderd zijn.

NA EEN OVERLIJDEN
Veel mensen denken dat zij na het overlijden van hun echtgenoot niets meer hoeven te regelen, juist vanwege deze
wettelijke verdeling. Echter, in veel gevallen is het nodig
een verklaring van erfrecht te overleggen aan bijvoorbeeld
een bank of een verzekeringsmaatschappij. Of vanwege
de inhoud van het testament zaken af te geven. De notaris
geeft deze verklaring af nadat onderzocht is of er een testament is en wat daarvan de inhoud is. De notaris zoekt uit
wie de afstammelingen en erfgenamen zijn (deze hoeven
niet dezelfde te zijn) en of de erfgenamen de nalatenschap
wensen te aanvaarden. Niet alle nalatenschappen kunnen
zonder meer (zuiver) aanvaard worden. Daarover een volgende keer.
Nadat de erven hebben aangegeven dat zij de nalatenschap wensen te aanvaarden, of de wettelijke verdeling
al dan niet ongedaan wordt gemaakt en duidelijk is wie de
nalatenschap zal gaan afwikkelen, kan de verklaring van
erfrecht worden afgegeven. Dit kan derhalve meerdere weken, soms zelfs maanden in beslag nemen.
Voorts dienen de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting gedaan te worden. Dit laatste is de specialiteit van de
notaris of notarieel jurist. Ook zullen abonnementen, toeslagen etc. opgezegd gaan worden.
Kortom, na een overlijden zijn er allerlei praktische en juridische zaken die geregeld dienen te worden, en sommige op
korte termijn. Daarom is het verstandig u tijdig goed te laten
informeren door een deskundige op dit gebied.
Daarvoor bent u natuurlijk welkom bij ons op kantoor!
Nelke Kroes
Notariskantoor Pérez

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!
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

LIEF EN LEED

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.
Het echtpaar Geuke-Molenaar was 15 december j.l. 63
jaar getrouwd. Thea en Dik gingen bij hen op bezoek. Omdat het echtpaar een goede band heeft met mevrouw Van
Duijnen, die net weduwe was geworden, hebben zij haar
mee genomen. Dit was voor beide kanten een gezellige
ontmoeting. Zoals gewoonlijk kregen ze een heerlijk kopje
koffie met een likeurtje er naast en ook een gebakje mocht
niet ontbreken. Alle vijf hebben ze er van genoten.
Mevrouw M. de Boer-Heemeyer kreeg bezoek van Thea.
De heer H. Wieten werd door Els met een bezoekje vereerd wegens zijn 92e verjaardag. Ondanks wat mankementen staat hij nog positief in het leven. Hij was zelfs naar de
familie aan de andere kant van ons land gereden met de
feestdagen.

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
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Els bracht mevrouw L.C. Nijenhuis-Tetenburg een bezoek op haar 91e verjaardag. Haar dochter zorgde voor
een heerlijk kopje koffie met een gebakje. Voor haar leeftijd
ziet mevrouw er nog goed uit.

Joke heeft genoten van de gezellige middag bij het echtpaar Segaar-van Oeveren. Zij vierden hun 67-jarig huwelijk.
Mevrouw A.A. de Haas-Doeswijk werd door Joke bezocht.
Afgelopen jaar is de heer De Haas overleden en mevrouw
heeft het daar erg moeilijk mee. Het alleen-zijn valt haar
zwaar. Gelukkig is zij nog in staat om op de fiets of met de
auto er even tussenuit te gaan. En ook loopt ze nog goed.
Het was een gezellig uurtje.
Na aanvankelijk enige trammelant (ziekenhuisopname)
maakt de heer A.J. Houtzager het naar eigen zeggen ongeveer vijfentachtig procent goed, ook zijn vrouw beaamt
dat en is zelf happy. Ze wonen erg naar hun zin en Piet
vindt het tevreden en gelukkige mensen. Het was een aangenaam bezoek.
Lien bracht een bezoek aan de heer D. Heijmans, hetgeen
zoals altijd, zeer gewaardeerd werd. Hij werd 91 jaar.

Mevrouw W. Dompeling-Sluis was op haar 91e verjaardag geveld door de griep. Ze had al boodschappen in huis
voor haar verjaardag, dus ze kon de appels voor de appeltaart niet oud laten worden en heeft, hoe beroerd ze
ook was, toch maar een appeltaart gebakken en in punten
gesneden in de vriezer gedaan. Eenmaal opgeknapt, heeft
Els haar een bezoek gebracht en mocht zij genieten van de
appelpunt.

Mevrouw J. Lien-Buis, 91 jaar, was al enthousiast toen
Emmy haar belde voor de afspraak. Ze gaat af en toe nog
met de rollator naar de winkels. Voor de rest wordt ze verzorgd door haar dochter, thuiszorg en hulp in huis. Voor
iemand van 91 jaar een mooie uitspraak: “je leeft vandaag
en morgen zien we wel verder”. Emmy moest Piet en zijn
vrouw de groeten doen, ze hebben samen nog op dansles gezeten. Het bezoekje had nog veel langer mogen duren…..

Tineke heeft met mevrouw W.E. Bal-Guijt een fijn gesprek
gehad over haar overleden man en de tijd die daarna volgde. Het gemis is nog steeds groot, maar gelukkig heeft ze
veel aan haar kinderen en afleiding door haar nog steeds
uitvoerende werkzaamheden.

Emmy heeft bij de heer W. Krösschell heerlijk koffie gedronken met koekjes. Hij was blij met de hyacinthen. Hij
gaat elke middag naar zijn vrouw in Zuydtwijck en zijn inmiddels 61 jaar getrouwd. De complimenten gaf hij voor het
VOV-blad!

Door diverse omstandigheden is Tineke alsnog bij de heer
J.A. van Deursen op bezoek geweest.

Emmy bezocht de heer N.G. Franken en Monique bezocht
mevrouw A.P.M. Roodakker-v.d. Meer.
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COMPUTERCURSUSSEN

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VOV COMPUTERCURSUSSEN
Op 12 februari is de derde periode van de VOV-computercursussen begonnen. Deze periode eindigt op maandag 9
april. Dan breekt de zomerperiode aan. De cursusleiders
en begeleiders gaan dan met u genieten van een hopelijk
mooie zomer.
Het afgelopen cursusjaar is duidelijk geworden dat er
steeds minder behoefte is aan een cursus Windows 10.
Met als gevolg dat we in de afgelopen periode geen cursus Windows 10 hebben gegeven wegens gebrek aan belangstelling. Ook voor de derde periode is de belangstelling uiterst miniem.

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

De vraag rijst of er nog wel behoefte is aan onze computercursussen en workshops. Die vraag kunt u beantwoorden! Wat verwacht u van onze computercursussen en welke onderwerpen zou u graag behandeld willen zien?

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

Laat het ons weten! Wij kunnen daarop inspelen en gericht een workshop samenstellen waar iedereen profijt van kan
hebben. Mail uw ideeën en wensen naar computercursus@vovoorschoten.nl.
In het september nummer van de Nieuwsbrief hopen we het nieuwe programma van de VOV-computercursussen te
kunnen presenteren.

UPDATE UW KENNIS VAN WINDOWS EDGE

Workshop Tips en trucs in Windows Edge.
leden: € 20,- Niet-leden € 25,Inclusief lesmateriaal en consumpties.
Cursusduur 2×2 lesuren op dinsdagochtend
van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Windows Edge is de opvolger van Internet Explorer, dat op termijn gaat verdwijnen. Mensen die
regelmatig gebruik maken van Edge, denken al
gauw dat zij er alles vanaf weten. Maar vaak laten ze allerlei handige functies ongebruikt, omdat ze er niet bekend mee
zijn. Bij de laatste update van Windows 10 heeft Edge er weer allerlei nieuw functies bij gekregen.
Weet u bijvoorbeeld dat u in Edge tekst kunt laten voorlezen? Handig als het scherm niet zo duidelijk is. U kunt in Edge
pdf-bestanden lezen en voorzien van aantekeningen. Weet u hoe je een website kunt controleren op betrouwbaarheid? Gebruikt u InPrivate om veilig te surfen? Als u op een website nuttige informatie ziet, hoeft u die informatie niet
op een papiertje te zetten. In Edge kunt u die informatie uitknippen en bewaren in een leeslijst. Dit zijn zo maar een
paar functies die nuttig kunnen zijn. In onze nieuwe workshop ‘Tips en trucs in Windows Edge’ gaan we alle functies
van Edge na om er zeker van te zijn dat we geen functie overslaan die voor u nuttig kan zijn.
De workshop wordt bij voldoende belangstelling gegeven op 27 maart en 3 april.

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 (opgeladen)
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)

De laatste inloopochtend van het seizoen
wordt gehouden op donderdag 19 april.
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REIS
VERHALEN

REIZEN

BEDRIJFS
PORTRET

JUBILEUM
BOEK

BIOGRAFIE

BIJZONDERE
VERHALEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VAN DE REISCOMMISSIE
DE VOV REISGIDS

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.

Let op! In onze Reisgids staat op de achterkant in een advertentie van KRAS dat zij 5%

korting geeft op reizen geboekt door VOV-leden. Maar in ons contact daarover met KRAS
kregen wij de melding dat deze actie gold in de periode okt. 2015 tot medio okt. 2017!!!
Jammer voor ons, maar helaas!
Het maken van de Reisgids vereist nogal wat voorbereidend werk. In de afgelopen maanden zijn we bijna wekelijks bij elkaar geweest om afspraken te maken met de diverse
hotels, de restaurants en de bestemmingen.
Het zou fijn zijn wanneer u vanaf 12 februari massaal zult boeken zodat onze inspanningen niet tevergeefs zijn geweest. Volgende maand hoort u meer over dit reisjaar.
De Reiscommissie

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

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

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

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl
13-02-17
Christiaan Huygensstraat
10a10:11
2251 CH Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709

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

PROGRAMMA DAGREIZEN

PROGRAMMA MEERDAAGSE REIZEN

24 APRIL HILVERSUM EN VESTINGSTAD NAARDEN
In Hilversum brengen we een bezoek aan het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid. Vervolgens een bezoek aan
vestingstad Naarden.

3 t/m 7 JUNI 5-DAAGSE BUSREIS OOSTENDE, BELGIË
Oostende, in de 9de eeuw begonnen als bescheiden vissersplaatsje, is uitgegroeid tot de grootste badplaats en een belangrijke vissershaven van België.

28 JUNI DAGCRUISE HAARLEM MET MS ‘DE OLYMPIA’
Dagcruise met De Olympia. Deze keer naar Haarlem. Het
wordt weer een combinatie van ‘een plaats aandoen en
aan wal gaan’.

1 t/m 5 JULI 5-DAAGSE BUSREIS, DRESDEN EN LEIPZIG
Twee van de mooiste steden van Duitsland: Leipzig en Dresden. Beide zeer sfeervolle steden bezitten een ongelofelijke
schat aan culturele bezienswaardigheden.

19 JULI WESTLANDSE DRUIF, MONSTER EN
NATUUR-ATELIER NAALDWIJK
Vandaag naar het Westland. We bezoeken Natuur Atelier
Naaldwijk, Themapark ’De Westlandse druif’ en aansluitend
maken we een rondvaart.

13 t/m17 JULI 5-DAAGSE BUSREIS TRIER, DUITSLAND
Trier is de oudste stad van Duitsland met prachtige bezienswaardigheden. Deze prachtige stad herbergt een schat aan
cultuur en geschiedenis.

14 AUG MIDDELBURG, ZEELAND
Dagtocht naar Middelburg, de hoofdstad van de provincie
Zeeland. We maken een stadswandeling onder leiding van
gidsen en in de middag een rondvaart door de grachten.

10 t/m17 SEPT 8-DAAGSE RIVIERCRUISE OVER DE RIJN
Met Motorschip “Carmen” varen we vanuit Nijmegen de
Rijn op Duitsland in. Oude steden, mooie vergezichten en
wijngaarden langs de rivieroevers zullen aan ons oog voorbij
trekken.

6 SEPT IJSSELSTEDEN ZUTPHEN EN BRONCKHORST
Dagtocht naar de historische steden Zutphen en Bronckhorst. Beide steden hebben een rijke geschiedenis en
Bronckhorst is de kleinste stad in Nederland met stadsrechten.

4 t/m 7 OKT 4-DAAGSE BUSREIS OOTMARSUM, TWENTE
Een 4-daagse busreis naar Ootmarsum. Wij willen u laten
genieten van deze Twentse streek met haar vele bezienswaardigheden in de omgeving.

VEEL
REISPLEZIER
MET ONZE
VOV!!!

18 t/m 21 DEC 4-DAAGSE KERSTBUSREIS VALKENBURG
Busreis naar het stadje van de kerstmarkten in grotten in
Zuid-Limburg. Met de vele lichtjes, kerstbomen, engelenhaar
en soms onverwacht een pak sneeuw, ademt Valkenburg één
en al kerstsfeer uit.
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GAAT DOOR!
GEEN TICKETS MEER
TE VERKRIJGEN.
Foto: Wim Lanser

ZWANENMEER
Ballet van de staatsopera van Tatarstan,13 januari 2018
Op 13 januari 2018 ging een kleine groep liefhebbers naar de Rijswijkse Schouwburg om het Zwanenmeer van Tsjaikovski
te zien. Het ballet werd uitgevoerd door het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan, een deelrepubliek van Rusland. Dit
balletgezelschap behoort tot de beste balletgezelschappen van Europa. Oorspronkelijk eindigde het liefdesverhaal van
Siegfried en Odette tragisch met hun zelfverkozen dood in het zwanenmeer. Maar in de loop der tijd kreeg het ballet steeds
vaker een ander, vaak positief einde.
Zoals dat in een sprookje hoort, gaat de boze tovenaar dood en leven Siegfried en Odette nog lang en gelukkig. Beide
versies worden nog steeds uitgevoerd. Het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan koos voor de happy ending.
De uitvoering was prachtig. De dansers droegen mooie kostuums. De decors waren eenvoudig maar smaakvol. De choreografie was klassiek, elegant en vol danstechnische virtuositeit. Toppunt van danstechniek was de harlekijn. Verbazingwekkend zoals die ronddraaide om zijn eigen as, als een tolletje. En niet één keer, maar wel drie keer in de voorstelling.
Het publiek wist dat te waarderen, gezien het klaterende applaus aan het einde van de voorstelling. En niet te vergeten, de
onsterfelijke muziek van Tsjaikovski. Al met al een onvergetelijke avond.
Chris v.d. Jagt

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
De evenementencommissie heeft voor u weer een gevarieerd programma samengesteld en we hopen dan ook dat we een goede keus hebben gemaakt. Wij denken dat
er voor ieder wat wils bij zit en dat er veel plezier aan kan worden beleefd.

8
MRT
2018

DIE ZAUBERFLÖTE STAATSOPERA VAN TATARSTAN

14
APR
2018

VUILE HUICHELAAR: DE VIJFDE VAN ....

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!
Locatie: Rijswijkse Schouwburg. Aanvang: 20.15 uur. Kosten € 41,- voor VOVleden, 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

“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 VOVleden, 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

DEC
2018

BELANGSTELLENDE REGISTRATIE
DE MAX PROMS 2018 TV OPNAME

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.
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: 06-23427377

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 zal kosten. Dit vervoer komt bovenop de prijs van een ticket.
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Foto: Wim Lanser

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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Deze foto is ingezonden door Els van Brink

WIE HERKENT DEZE FOTO’S?
EN WIE KAN IETS VERTELLEN OVER DE PLAATS
WAAR DEZE FOTO’S GEMAAKT ZIJN?

De onderstaande foto’s (1960) komen uit het familie
album van Tony van Vliet-Laue en zijn ingezonden
door Dick van Vliet. Wij zijn benieuwd of u weet waar
deze foto’s genomen zijn!

REACTIES OP DE FEBRUARI-FOTO:
Ik kwam deze foto van mijn vader tegen vanuit de oorlog. Hij was bij de huzaren en staat op de foto voor het
oude postkantoor met daarnaast het huis van destijds
dokter Tonino.
Els van Brink
Dit is een foto van de Voorstraat tegenover het Wapen
van Voorschoten. De legereenheid (mij onbekend) staat
voor het postkantoor links.
In de woning rechts hield dokter Tonino na de oorlog
praktijk als huisarts. Het was een statige man, altijd in
lange, zwaar gesteven witte jas, waaronder vest overhemd stropdas.
De wachtkamer was rechts, daarachter de dokterskamer. Het was er brandschoon en je kon er ook altijd die
typische geur van een indertijd veelvuldig gebruikt ontsmettingsmiddel ruiken.

Uw reacties graag vóór 10 maart 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
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Zijn opvolger en voormalig chirurg, dokter Kostense liet
naast het huis een bijgebouw zetten voor wachtkamer
en praktijk. Als je ‘s morgens dokter Kostense trof nadat
hij ‘s nachts een bevalling had gehad, dan rook hij altijd
zwaar naar de sigaren die hij rookte. Dit sigaren roken
was voor hem een reden om zijn patiënten niet het roken
te kunnen verbieden.

En dan links het voormalig postkantoor. Ik kan me nog
goed herinneren dat in de vijftiger jaren er drie loketten
waren, met van die deurtjes. Boven de loketten hingen
de bordjes waarop te zien was wat je aan dat loket kon
krijgen. In mijn herinnering stonden er altijd wel lange
rijen voor de loketten en moest je echt de tijd nemen als
je naar het postkantoor moest.
Er was een loket voor zaken als het wegen van een brief,
postzegels, briefkaarten en luchtpostvellen.
Postzegels kon je in die tijd los krijgen. Maar je moest
ook postzegels van 1 of 2 cent bijplakken als de tarieven
verhoogd waren.
Aan het tweede loket kon men terecht voor geldzaken
als storten en opnemen van eigen rekening of spaarbankboekje, voor stortingen op andermans rekeningen
(met speciaal formulier) en postwissels als je geld aan
iemand wilde overmaken die geen girorekening had.
Het volgende loket was dan weer voor telegrammen, het
betalen van de luistervergunning en visakte. Ook kon
begin jaren 60 de AOW nog maandelijks contant uitbetaald worden in het postkantoor.
Met het giraal verkeer verdwenen de loketten.
In de dokterswoning woont geen dokter meer.
Ook het postkantoor bestaat ook niet.
En welke Voorschotenaar had dat ooit kunnen
bevroeden ?
Eef Broekhuizen
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EEN PORTRET VAN...
VOV NIEUWSBRIEF ONTMOET

THEO GEORGE
Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf
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van Theo
George.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
Theo vertelt: ‘Nadat de soevereiniteit over Nederlands-Indië
in 1949 aan Indonesië werd overgedragen keerden veel KNIL
militairen terug naar Nederland. Mijn vader, die in de rang van
luitenant bij de KNIL diende, streek net als een aantal andere
Indonesische families neer in de Voorschotense Vlietwijk en wel
op Tolstraat 39. Ik ben zelf een jaar later in het Leidse Elisabeth
ziekenhuis geboren en was één van de vijf jongens in ons gezin
met ook nog eens drie meisjes.’

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

HOE WAREN JE JEUGDJAREN?
‘Het waren vooral de jongens bij ons thuis die breed kennismaakten met sport en muziek, zoals judo-les bij Aad van der Luit, voetbal bij SVLV en pianoles bij Zwaag. Vader George hield er een
gedisciplineerde opvoeding op na. Eenmaal weer terug van de
les moest je dan thuis de geleerde judo-greep demonsteren of
het pianostuk laten horen. Het zorgde voor een gedegen basis
voor verdere sportieve en muzikale ontwikkeling. Het voetballen
ben ik heel lang blijven doen. Van mijn 16e tot 36e met zo’n 500
gespeelde wedstrijden in het 1e team van SVLV en dan nog van
mijn 37e tot 42e in het vriendenteam.’
WAT WAS JE BEROEP?
‘Met mijn LTS-diploma begon ik als elektricien in de bouw, maar
vond dat geen leuk werk en vond na de avondschool (MTS) en
daarna diverse cursussen (LOI en PBNA) gevolgd te hebben,
in 1969 werk als constructietekenaar. De eerste 25 jaar bij Advies en Constructiebureau W.M. Van Veen in Leiden, daarna bij
Oostingh Staalbouw in Katwijk en de laatste jaren van mijn werkzame leven bij ingenieursbureau VDK in Hillegom. Het tekenen
van bouwconstructies heb ik altijd heel leuk werk gevonden en
ben ik tot aan mijn pensioen blijven doen. Met het ouderwetse
tekenen aan een tekentafel kon je wel meer een eigen product
maken, anders dan de latere gecomputeriseerd gemaakte bouwtekeningen (Red.: Theo haalt enkele grote bouwtekeningen voor
de dag om ons het verschil duidelijk te maken). Bekende werken
waar ik aan heb bijgedragen zijn de Zurichtoren (in de volksmond
Citruspers) in Den Haag, de Utrechtse Poort van Nationale Nederlanden en de bekendste: de Arena in Amsterdam.’
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Sporten is altijd belangrijk voor mij geweest en nog. Eerst was
er natuurlijk het voetbal. Later werd het hardlopen bij de Roadrunners. Tegenwoordig is het biljarten (familietoernooi) bij Dekker Warmond. Vissen (al 46 jaar met vismaat Naldy), kaarten
en vooral tennissen. Tennissen doe ik met veel plezier bij tennisvereniging Adegeest met mijn oude buurtgenoten en voetbalvrienden: Nico van Seggelen, Cees Rietmulder, Jan Hakker,

Loek Helder, Wim Spiegeler en broer Ron George. Het gaat er
ontspannen en gezellig aan toe, met na afloop een drankje, dat
begrijp je wel. Verder heb ik een tijdje bij ‘Popcore All Sounds’
gezongen. Daaruit ontsprong later ‘De Pasband’, waarin ik semiakoestische gitaar speelde. De gedrevenheid van vader George
heeft zijn vruchten wel afgeworpen.’
WAT ZIJN JE DAGELIJKSE BEZIGHEDEN?
‘Naast mijn hobby’s doe ik vrijwilligerswerk bij Topaz aan de Einsteinlaan. Met de Topaz bewoners ga ik op maandagmiddag,
samen met andere vrijwilligers, wandelen in het park. Op vrijdagmiddag voer ik gesprekken en lees ik de krant voor. Eenvoudige
levensbehoeften zijn het, maar zo waardevol en dankbaar om te
doen. Vrijdags ben ik ook vaste prik op de markt te vinden. Met
mijn broers, Naldy, Roy en Ron drink ik dan gezellig koffie of iets
sterkers, bij La Casita of het Wapen.’
WELKE GEBEURTENIS IN JE LEVEN MAAKTE DIEPE INDRUK?
‘Het ziek zijn en overlijden van mijn vrouw Tineke is heel heftig
geweest, maar het meeste indruk maakte het eerste moment met
mijn dochter Jessica, dat was drie maanden na haar geboorte.
Met Tineke ben ik 46,5 jaar gelukkig getrouwd geweest. Via de
Hyacintstraat, Einthovenlaan, Albedaplantsoen en Zwaluwweg,
kwamen we in ’88 hier op de Schubertlaan. Tineke is vanaf ’99
jarenlang ziek geweest en was de laatste levensjaren minder
mobiel. Vorig jaar kwam zij te overlijden. Jessica is mijn steun
en toeverlaat in deze moeilijke tijd, samen met haar man Bart en
kleinkinderen Nadia en Isa. ‘Waarom zag je Jessica pas voor het
eerst drie maanden na haar geboorte?’ ‘Het is een lastig verhaal.
Tineke ging vanuit Lisse, waar ze met Jessica bij haar ouders
woonde, naar een opvanghuis in Den Haag. Op weg daar naar
toe eerst naar Tolstraat 39, daar sloot ik Jessica voor het eerst in
mijn armen.’ Red.: We kijken naar de foto’s aan de muur. Rond
een van de portretjes van Tineke hangt een kettinkje met haar
ringen. Een mooi teken van liefde en afscheid.
WELK VERHAAL VERTELT JOUW FAMILIE ALTIJD OVER JOU?
‘Dat ik een rustige, bescheiden, joviale man ben, maar dat zijn wij
allemaal thuis. Ik wil wel altijd winnen met sport en spel, daarin
ben ik wel anders.’
ALS JE EEN BEPAALDE LEEFTIJD VOOR ALTIJD ZOU KUNNEN
AANHOUDEN, WELKE ZOU DAT ZIJN?
‘De tijd dat we net getrouwd waren en een gezin vormde met
onze dochter ervaar ik als het ultieme geluk en dat zou ik willen
vasthouden. Maar al met al kan ik nu ook goed leven in deze tijd,
ondanks het grote verlies van mijn grote liefde, met mijn kinderen, familie en alle sociale contacten.’

Wilt u ook uw verhaal op deze pagina? Neem dan contact op met de redactie via: kopij@vovvoorschoten.nl.
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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 •

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

HET LAATSTE PRAATJE
Aan alles komt een eind en helaas ook aan dit praatje.
Al lange tijd zit ik in de lappenmand en ik dacht dat ik er al aardig
aan uitklimmen was, maar nee.
Ik heb het altijd erg leuk gevonden om over verschillende onderwerpen een babbeltje te maken. Daar komt nu een eind aan en er
zal wel iemand anders het stokje overnemen. Ik wens U allen een
fijne toekomst, veel leesplezier in ons mooie V.O.V blad.
Helen Meijer

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

Beste Helen,
Namens lezers en redactie enorm bedankt voor je inzet en mooie bijdragen
aan de VOV Nieuwsbrief en een zeer voorspoedig herstel gewenst!

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

GRAPPIGE MISCOMMUNICATIE
2 Verhaaltjes uit het boek ‘Ik bedoel maar!’
van Willem de Vos
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Een echtpaar staat klaar om een avondje uit te gaan. Ze laten een paar lampjes aan, schakelen het antwoordapparaat
in, dekken de kooi van de parkieten af en laten de kat in de
achtertuin. Vervolgens bellen ze een taxibedrijf. De taxi arriveert en ze openen de voordeur. Op dat moment schiet de
kat langs hen heen het huis weer binnen.
Ze willen per se niet dat de kat binnen blijft, want dan lopen
de vogels gevaar. ‘Ik vang hem wel, stap jij maar vast in’
zegt de man. De kat glipt naar boven en de man gaat er
achteraan.
Terwijl de vrouw in de taxi zit te wachten, wil ze niet dat de taxichauffeur weet dat er de hele avond niemand thuis is.
Daarom zegt ze tegen de chauffeur dat haar man er aan komt. ‘Hij is nog boven om mijn moeder gedag te zeggen.’
Een paar minuten later stapt de man in en zegt als ze wegrijden: ‘Sorry dat het zo lang duurde, maar dat stomme
kreng verstopte zich onder het bed. Ik moest haar met een klerenhanger dwingen om er onderuit te komen. Toen
probeerde ze er weer vandoor te gaan, maar ik greep haar in haar nekvel. Toen heb ik haar in een laken gewikkeld
om te voorkomen dat ze me zou krabben. En dat hielp. Ik sleurde haar met haar dikke kont de trap af en gooide haar
in de achtertuin.’ Op dat moment knalde de taxi tegen een geparkeerde auto aan.

DROOMUITLEG
Een oude koning droomde eens dat al zijn tanden waren uitgevallen. Uiteraard zat hij over deze droom in, daarom
liet hij de volgende ochtend een waarzegger komen om de droom voor hem uit te leggen. De waarzegger luisterde
naar de koning’s droom, dacht een poosje na en kwam toen op hoogdravende toon met zijn uitleg: ‘Uwe hoogheid,
de droom betekent dat al uw familieleden zullen sterven en dat u als enige over zult blijven.’
De koning was woedend over de uitleg van de waarzegger en hij beval deze onmiddellijk het paleis te verlaten. Toen
liet de koning een tweede waarzegger komen. Ook deze luisterde naar de droom van de koning, dacht een poosje
na en riep toen uit: ‘Verheug u, O koning! De droom betekent dat u nog vele jaren zult leven. In feite zult u al uw
familieleden overleven! Lang leve de Koning!’
Deze uitleg beviel de koning zo goed dat hij
de waarzegger een grote beurs met goudstukken gaf. Toen de tweede waarzegger
het paleis verliet zei de secretaris van de
koning in opperste verbazing tegen hem:
‘Jij vertelde toch eigenlijk precies hetzelfde
als die andere waarzegger?’
‘Dat klopt,’ zei de man, ‘maar het gaat er
niet om wat je te vertellen hebt, maar hoe
je het vertelt.’
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

ZEG MAAR DAG MET HET HANDJE

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

G• J• KRIEK

BV

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

I N S TA L L AT I E

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

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

Lid van

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

Kunt u zich voorstellen dat premier Rutte in zijn nieuwjaarstoespraak aangeeft dat men beter kan gaan emigreren omdat Nederland te vol wordt?
Nou, premier Drees gaf in 1950 aan dat een deel van onze bevolking het
aan moest durven zijn toekomst te zoeken in grotere gebieden dan ons eigen land. En zelfs Koningin Juliana zei in de troonrede van 1950: “De sterke bevolkingsgroei en de
beperktheid van de beschikbare grond blijven een
krachtdadige bevordering der emigratie eisen”. En
toen telden we nog net geen 10 miljoen inwoners. Het was natuurlijk niet alleen vanwege de babyboom
na de oorlog. Veel mensen waren door de oorlog en bombardementen uit hun huis verdreven. Er was
gewoon een enorme woningnood (als jong stel woonde je in bij je ouders of huurde ergens een zolder.)
Vanwege de Korea-oorlog vreesde men een derde wereldoorlog. En helaas had Nederland geen eigen
grondstoffen om de wederopbouw te bekostigen. Veel goederen waren er dan ook nog eens niet of alleen met bon te verkrijgen. Nee, het was niet altijd even leuk om toen in Nederland te wonen.
En zo werden er met landen als Australië en Canada overeenkomsten gesloten. Films
werden vertoond waarin emigratie aangeprezen werd. De overheid betaalde vaak de overtocht, men kreeg zelfs een paar honderd gulden mee voor de eerste onkosten in het nieuwe vaderland. En daarmee werd emigreren: het grote avontuur overzees.
In het Friesch Dagblad van 1955 schreef men
zelfs: “Wie niet over emigratieplannen sprak; leek
wel een oude sok.”
In de jaren 50 emigreerden zo meer dan een half
miljoen Nederlanders naar Canada, Zuid-Afrika,
Australië en zelfs naar het verre Nieuw Zeeland.
Een avontuur was het ook wel. Want ondanks alle
reclame waren maar weinigen echt voorbereid op
hun emigratie.
Wat zal het voor veel van die jonge mannen een
schok zijn geweest dat ze in Australië eerst in een
kamp werden ondergebracht. En van daaruit werken, hard werken. In hun avonduren en weekeinden extra werk aanpakken, alles om hun verloofde of gezin te kunnen laten overkomen. Natuurlijk
alleen als er ook behuizing was … vaak inwonend
bij anderen.
Velen van ons hebben familieleden uitgezwaaid
als ze met honderden per boot vertrokken.
We waren er zelfs trots op als een familielid van ons de grote overtocht waagde. En ach,
al die moeders die met smart op een brief van hun kind wachtten. Grote schrijvers waren
het meestal niet.
Gelukkig kregen velen van hen het heel goed, men kreeg werk, een eigen huis, er werden
kinderen geboren, kleinkinderen. En langzaamaan kan het Nederlands alleen nog maar
met een Engels accent gesproken worden. Terug naar Nederland? Nou, alleen nog maar
op bezoek. En helemaal niets meer herkennen van wat was.
En toch: in Nederland kennen we nog steeds woningnood. Maar vandaag de dag staan er
ook de nodige vacatures open die zich maar niet laten opvullen. Zelfs niet met de bijna 17
½ miljoen inwoners die Nederland nu, bijna 70 jaar later, telt.
Hoe vol was vol ook alweer?
MOnique

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

VRIJHEID
Door:
Dico van Barneveld

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Je vrij voelen, zonder verplichtingen, zonder druk van iets te moeten (stress), zonder
je druk te hoeven maken over de toekomst voor jezelf of je dierbaren, noch financieel,
noch qua gezondheid, zonder je iets aan te trekken van wat anderen van jou vinden en
gewoon blij te zijn met jezelf. Dat komt toch wel in de buurt van de opperste gelukzaligheid waar je als mens naar streven of verlangen kan.
Zodra je niets meer MOET om je geld te verdienen en je in ons land, waar
heel veel geweldig geregeld is, AOW krijgt en - als je ervoor gezorgd hebt een goed pensioen, dan kan je materieel eigenlijk weinig gebeuren. Tenzij
je natuurlijk dure hobby’s hebt waar je aan verslaafd bent (gokken b.v.) of
investeringen hebt gedaan met de verwachting van proportioneel hoge opbrengsten, die je uiteindelijk in een onoverzichtelijke schuldsituatie terecht
kunnen laten komen.
Maar: als je levenslang “de tering naar de nering” hebt gezet, dan kan je in dit
land qua materiële omstandigheden onbezorgd oud worden. Dit is een van de
redenen waarom ik blij ben een senior te zijn. Ik voel mij dan ook – naar Loesje - een
“Gelukkeling”. Ook omdat ik qua gezondheid niet te klagen heb en een levenslustige
partner heb die onder alle omstandigheden positief in het leven staat en bovendien
graag goed voor me wil zorgen! En dat lukt haar best aardig…

Vrijheid heeft dus veel te maken met het land
waarin je geboren bent of later bent gaan wonen en wat je thuis is geworden. Het Nederlanderschap en de bijbehorende privileges zijn
niet gratis. Daarom snap ik b.v. niet dat we het
goed vinden dat iemand twee nationaliteiten
heeft. Houdt dat niet in dat die iemand potentieel van twee walletjes wil eten en een dubieuze loyaliteit naar ons land heeft en “alleen maar” wil profiteren? Met het
aanbieden van vrijheid, gelijke kansen en profiteren van verworvenheden
gaan we in mijn ogen te ver. Ik ken de bezwaren die tegen mijn opstelling
gemaakt worden maar mijn standpunt blijft ongewijzigd, ook - en misschien
juist wel om de voorbeeldfunctie - voor onze, ook door mij, zeer bewonderde
koningin.
Vrijheid in een gemeenschap is altijd beperkt. We hebben met z’n allen wetten en gedragsregels opgebouwd waar we ons aan moeten houden. Solidariteit met de mede Nederlanders is daarbij een uitgangspunt. Wie hier
belasting ontduikt of ontwijkt doet zijn medelanders tekort. Het is logisch dat
ieder binnen de regels niet meer wil betalen dan hij/zij (is dit genderneutraal
genoeg?) verplicht is volgens de regels die democratisch tot stand zijn gekomen.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Maar het bewust kwetsen en
grof taalgebruik naar anderen is een vorm van onbeschaafd exhibitionisme.
Vrijheid van geloof en van denken zijn fundamenteel. Zodra dat echter leidt
tot onderdrukking, oproepen tot verbale en gewelddadige opstand moet er
krachtdadig opgetreden worden. Je geloof is iets waar je privé naar leeft en
je je binnen de regels van het land waar je woont naar gedraagt.
Op 21 maart a.s. mogen we voor een nieuwe gemeenteraad gaan stemmen.
Dat is een poos een verplichting geweest maar tegenwoordig is het een
recht. Maak er gebruik van! Bedenk dat als je niet stemt je de “tegenpartij”
steunt. Ga dus desnoods defensief stemmen op de partij waarvan je verwacht dat die het ”het minst slecht” zal doen voor ons prachtige dorp waar
we in vrijheid leven.
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GISELLA

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

ISTANBUL
Tekst en foto’s:
Gisella van Duijnen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De Reisgids is in ons bezit en
plannen kunnen gesmeed worden: waar gaan we naar toe?
Met grote dank aan het harde
werk van de planners, de reizen zijn super, jammer dat je
moet kiezen. Op het ogenblik
heb ik veel te doen en vakanties hebben geen prioriteit.

Mijn dochter die dacht daar blijkbaar anders over en na een
bliksembezoek kwam ze met de mededeling dat haar collega
voor werk voor vijf dagen naar Istanbul ging. Ze vroeg of ik
mee wilde en na mijn achteloze “ja“ had ze in een mum van tijd
samen met haar collega de reis voor mij geregeld.
“De teerling is geworpen” riep Julius Caesar, weliswaar in het
latijn, maar hetzelfde gevoel gold ook voor mij.
Dus beste VOV-ers, ik ga naar Istanbul!

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

Istanbul is een van de mooiste en interessantste steden in de
wereld. Rijk aan geschiedenis, cultuur, natuurschoon... helaas
nu kampt ze ook met overbevolking, luchtverontreiniging en
lawaai!
Istanbul heeft een magische aantrekkingskracht voor de bezoeker, er wordt zelfs beweerd dat degene die aan de oever
van de Bosphorus is geboren zich nooit los kan maken van de
magie van de stad.
Het is ook een vreemde stad die bestaat uit twee delen, het
Europese en het Anatolische. De twee delen waren vroeger
alleen per boot verbonden, nu door drie enorme bruggen en er
was ook sprake van een onderwatertunnel.
Aan de oevers van de Bosphorus waren (vissers)dorpjes nu
volgebouwd met “Residences” en hotels voor de welgestelden
Is een “zig zag tour”, met de boot van de ene oever naar de
andere ook in de winter de moeite waard?
De stad heeft talrijke musea, monumenten, moskeeën en kerken. De beroemde bazaar waar je je zonnebril moet opzetten
om niet verblind te worden door de lampen en het goud is een
“must”. Van de musea is Hagia Sophia de meest bekende.
Het was al in de Middeleeuwen de Basiliek van het Byzantijnse
Keizerrijk, gesticht door Constantijn de Grote.
De stad heette vroeger Constantinopel. De stad had vele invasies, plunderingen en oorlogen doorstaan, zelfs door Europese
kruisheren, tot ze in 1453 werd veroverd door Sultan Mehmed
de tweede (de Veroveraar) die zijn nieuwe hoofdstad bekend
maakte onder de naam Istanbul.

Hagia Sophia en de vele kerken werden moskeeën en de
prachtige mozaïeken en fresco’s met kalk bedekt. De schoonmaakwerkzaamheden zijn tot op heden nog niet voltooid.
De expansiedrift van de Osmanen was groot, ze zijn tot aan de
poorten van Wenen geweest, maar ze wilden ook zaken doen
met Europa, het liefst met Frankrijk.
François Premier en Soliman de Luisterrijke tekenden in 1530
een pakt dat “Capitulations” heette. De Fransen kregen allerlei
rechten en privileges, later gold het ook voor andere Europese
landen. De privileges en rechten gingen door tot 1923, ze werden afgeschaft door Mustafa Kemal Atatürk, stichter van de
Republiek Turkije.
Istanbul werd een cosmopolitische stad met Turken, Joden,
Armenen, Fransen, Italianen, Engelsen, enz...enz... Iedereen
met zijn eigen godsdienst en identiteit, apart maar verbonden
als burgers van de stad, dat gebeurde niet in één dag maar
was historisch gezien een uniek fenomeen.
Over fenomeen gesproken: Angelo Roncalli, de latere paus Johannes de XXIII ste was tijdens de tweede Wereldoorlog bisschop van Istanbul. Er is een beeltenis van hem voor de deur
van de Cathedral van St. Antonius. Hij wordt de “Turkse Paus“
genoemd en dagelijks worden tientallen kaarsjes te zijner ere
aangestoken en niet alleen door de overgebleven katholieken.
Ik ben van plan een pelgrimstocht te maken en aangezien de
taxi bijna niets kost zal het me niet veel moeite kosten bijvoorbeeld van Hagia Sophia en de Blauwe Moskee, naar de harem
van het Topkapi paleis te gaan en daarna naar het Dolmabahçe
paleis, schitterend wit paleis aan de Bosphorus.
Als ik geluk heb kan ik misschien de winkel vinden waar Frank
en ik 63 jaar geleden samen melk kochten.
Na een drukke dag ga ik in een restaurantje een heerlijke pilav
nuttigen.
Hierbij het recept: 1 kopje basmati rijst - 2 kopjes kippenbouillon - wat olijfolie - handje gewelde krenten - handje pijnboompitten - 1 fijn gesneden sjalotje - 1 teentje knoflook - snufje
kaneel - peper.
Alle droge ingrediënten zachtjes in de olie bakken, tot ze glazig
zijn. Bouillon toevoegen en 15 min. op een heel zacht vuurtje
met deksel op de pan alle water laten absorberen, nog even
wachten, rijst los maken en serveren met stukjes kip en Turkse
yoghurt. Is genoeg voor 4 niet te grote eters.
Afiyet olsun (is vertaling nodig?) Bon appétit!

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

29

THEO

GRATIS
E-MAIL
Door:
Theo Groenewege

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Ik was 70 toen ik mijn eerste PC kocht. Het aanbod
van mijn vroegere baas was te gunstig om af te
slaan. Vóórdat ik met pensioen ging wist ik eigenlijk nog nauwelijks iets over het fenomeen. Ik deed
alles nog met de schrijf- resp. stencilmachine.
“Gratis e-mail” was één van de lokkertjes.
Het duurde enige tijd tot ik enigszins vertrouwd
raakte met mijn PC.

Enfin de jaren verstreken en ik kwam in de lappenmand. De Thuiszorg
kwam over de vloer. Het gesprek ging over het schrijven van brieven. De
medewerkster van de Thuiszorg was stomverbaasd toen ik vertelde, dat ik
een PC gebruikte. En dat op mijn leeftijd!
Dat was echter vroeger (sorry dat ik daar opnieuw over begin). Tegenwoordig is het anders. De PC is volledig ingeburgerd. Het schijnt zelfs, dat
baby’s vanaf hun geboorte kennis maken met uitwassen van de digitale
mogelijkheden.

Veel redenen om een duik in Het Wedde te nemen

Zwemmen maakt slanker en sterker én is verfrissend! Voor heel veel mensen is zwemmen een goede
opstap om fit te worden of te blijven. Medewerkers van zwembad Het Wedde weten uit ervaring welke
voordelen zwemmen biedt:
Veilig afvallen
Zwemmen is voor iedereen die te zwaar is een heel doeltreffende manier om af te vallen. Het is een
prima begin om in beweging te komen. De opwaartse druk van het water zorgt ervoor dat het lichaamsgewicht veel minder invloed heeft op de gewrichten. Dit verkleint de kans op blessures.

Ik leef in het “nu” en ik zie terug op een staaroperatie aan één van mijn ogen. Een operatie met goed gevolg. Ik kan weer
lezen. Ik kan me zelfs weer abonneren op een krant! En dat per e-mail, dus gratis! Niet dat ik zo erg op de penning ben,
maar gratis is gratis dat wil ik toch nog even benadrukken.
Dus ik naar mijn PC en twee letters ingedrukt (de naam van de krant noem ik liever niet!). Het blijkt, dat er een hele
bladzijde bestaat met “abonneer u op ons”. Ik druk weer op een knop en zie ik krijg een groot formulier om me te melden.
Dat men mijn naam en adres wil weten is logisch. Zij het dat het met het adres fout lijkt te gaan. Onze flat heeft een
huisnummer. Daarbij hebben ook de appartementen een eigen nummer. Ik tik dus in 73-…. Dat ene streepje gooit roet in
het eten. Dat neemt de krant niet. Nog niet zo heel lang geleden wilde de post een huisnummer van 5 cijfers (dus zonder
het streepje) niet accepteren. Dat huisnummer bestond niet, dus de desbetreffende post kon niet worden bezorgd!).
Ik ben een man van principes dus ik ging op zoek naar een emailadres, waar ik een kort verhaaltje kwijt zou kunnen. Zo’n
adres blijkt echter niet te bestaan! Ik moet een formulier inzenden en dat wordt niet geaccepteerd met een streepje op
die plek! “Dan pak je toch even je telefoon” zou u zeggen en
dat is het nu juist, dat is tegen mijn principe!

Natuurlijk vergt iedereen die te zwaar is extra inspanning van zijn hart. Voorzichtigheid is dan ook
geboden, vooral voor mensen die na een lange onderbreking beginnen te oefenen. Zwemmen is dan
één van de veiligste vormen van bewegen, en één van de gezondste.

Is er misschien iemand onder de lezers van dit blad, die voor
me zou willen bellen? U mag eventueel gebruik maken van
mijn mobieltje. Zo ben ik ook wel weer.

Spieren oppeppen
De natuurlijke weerstand van het water verhoogt automatisch de intensiteit van al uw bewegingen/.
Dit maakt zwemmen een uitstekende manier om uw spieren te versterken. Schoolslag versterkt de
spieren van het binnenbeen en de bovenarm. Crawl is dan weer goed voor de versterking van de
armspieren.
Zonder schokken
Bij zwemmen zijn er geen harde schokbewegingen die opgevangen moeten worden, zoals bij hardlopen. Zwemmen belast uw gewrichten dus veel minder. Opstaan, aankleden, een jas aantrekken – met
stramme knieën kan dat heel moeizaam gaan. Voor mensen met stramme gewrichten kan zwemmen
daarom een erg heilzame vorm van bewegen zijn. Het traint de flexibiliteit van uw gewrichten, ook op
hogere leeftijd – zwemmen is misschien wel de beste lichaamsbeweging voor ouderen.
Fun en fris
Water trekt ons aan. Aan het water zijn kalmeert en geeft energie, in het water zijn geeft kracht.
Zwemmen is leuk, verfrist en biedt door inspanning de broodnodige ontspanning.
Zwembad Het Wedde
Zwembad Het Wedde biedt u een scala aan zwemactiviteiten.
Een bezoek aan het zwembad is eenvoudig en niet duur. U kunt er in een
sportieve omgeving, op verschillende niveaus werken aan uw lichaam of lekker
ontspannen. Wanneer zien we u (weer)?

Meer informatie? Kijk op:
www.zwembadhetwedde.nl of bel: 071-5614848
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OPEN VOORDEUR!
De één vindt het dom, de ander haalt zijn schouders op, als hij dat leuk vindt dan
doet hij dat toch. Ik vind het niet leuk, maar ik zie het als bittere noodzaak. Ik ben
ook niet bang. Waarvoor zou ik bang moeten zijn? Dat er iemand geruisloos naar
binnen zou lopen en naar kostbaarheden gaat zoeken? Ik zoek ook wel eens,
maar vind nooit iets dat ik mee naar buiten zou willen nemen!
Dus blijft mijn voordeur open staan, mits ik natuurlijk thuis ben.
Zoals bij de meeste voordeuren zit er naast de mijne een bel. Die doet het ook als
de deur open staat. De Thuiszorg weet dat; men heeft zelfs een passende sleutel.
Toch belt men. Dan weet de cliënt, dat er iemand zijn huis binnen komt. Die cliënt
kan overal zijn. Hij kan gewoon in zijn stoel zitten, maar hij kan ook elders zijn en
dan is het toch wel prettig, dat hij door het geluid van de bel gewaarschuwd is,
dat hij niet als enige in zijn huis is. Hij kan er vervolgens op inspelen door b.v. te
roepen: “Komt u gerust naar binnen; ik kom zo naar u toe”. Het is maar een klein
voorbeeld, maar dan weet de bezoek(st)er, dat de bewoner niet ergens gestrekt
ligt.
Zou mijn voordeur niet open staan en zou iemand dan aanbellen, dan ben ik 9
van de 10 keer te laat. De bezoek(st)er is dan nergens meer te bekennen!
Dit moest me even van het hart.
Theo
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AILANTHUS DE HEMELBOOM
De laatste maand heb ik heel wat af kunnen denken. Mijn hele leven heb ik al aan mij voorbij zien gaan. Natuurlijk was ik
benieuwd naar mijn voornaam. Mijn pleegvader noemde mij altijd Ailanthus en dat vond ik best wel een mooie naam.
Op een dag vroeg ik hem eens waar hij die naam vandaan had. ‘Nou’, zij hij, ‘dat is een Molukse naam die “tot in de hemel
reikt” betekent’. Toen ik dat hoorde was ik eigenlijk best trots op mij zelf.
Mijn gedachten gingen verder en begonnen natuurlijk bij mijn kindertijd op de bomenkwekerij. Ik weet het niet precies, maar
ik denk dat ik in 1908 uit een zaadje ben ontsproten en ben opgekweekt tot een redelijke boom. In 1913 werd ik uitgegraven door mijn pleegvader, de bomenkweker, en op een wagen gelegd met een paard er voor. Daarna ging het langzaam
richting Voorschoten. Het was wel niet helemaal comfortabel, het schudde behoorlijk, maar ik heb het overleefd.
Op het kerkhof aangekomen werd ik van de wagen
afgetild door een paar vreemde mannen en naar
een kuil gesleept waar ik rechtop in werd gezet.
Tijdens het slepen heb ik toen nog een paar verwondingen aan mijn takken opgelopen, wat wel
een beetje zeer deed. Eenmaal in de kuil werd er
zand en aarde op mijn wortels geschept en kreeg
ik een paar emmers water over mijn wortels heen.
Zo moest ik het maar redden, zeiden ze, en dat is
gelukt ook. Langzaam voelde ik mijn wortels steeds
verder de grond in groeien en mijn takken reikten
ook steeds verder naar de Hemel.
Omdat ik aan de NO zijde van het kerkhof sta heb ik
altijd een goed uitzicht over het kerkhof en de Voorstraat gehad. De allereerste auto’s zag ik in de loop
der tijd veranderen in de nu moderne auto’s. Ook de kleding van de mensen was nogal aan verandering onderhevig. Van
hele lange en donkere kleren tot in de jaren 60 de fel gekleurde mini mode en daarna weer wat langere kleding, maar wel
fleurig. Het was tot en met de jaren 50 ook vaak druk op het kerkhof, er werden toen veel mensen hier onder mij begraven.
In de jaren 60 dacht ik eerst dat er niemand meer dood ging, maar toen hoorde ik dat er een nieuwe begraafplaats was
gekomen op Rosenburg.
In de oorlog dacht ik dat mijn laatste uur geslagen had. Tijdens de hongerwinter zag ik vaak mensen met een zaag stiekem
in het donker op zoek gaan naar brandhout. Je kon het ze natuurlijk niet kwalijk nemen, want ze hadden het koud en honger
en er was bijna niets meer. Dat ik het heb overleefd, komt, denk ik, omdat ik op een kerkhof sta en men het niet aan durfde
om daar een boom om te hakken. Hier stop ik met mijmeren want ik heb nog een maand gekregen om verder te denken
en peinzen over mijn verleden.
De Hemelboom
W.v.Delft

AFSCHEID OP HET KERKHOF

Het is bijna zo ver, de mensen die iedere dinsdagmiddag onder mij aan het werk zijn, vertelden mij, dat het op 11 en 12 dec.
gaat gebeuren. Hoewel ik mij er al op heb voorbereid ging er toch een rilling door mij heen.Aan de paar bomen die rondom
mij staan en mijn vrienden zijn geworden, heb ik alles uitgelegd.
Vlak onder mij staat Fagus, de treurbeuk, meestal noem ik hem gewoon “Fa”. Hij is altijd in de mineur, altijd maar klagen
dat zijn armen zo’n zeer doen, maar ja, wat wil je ook. Als je ze alleen maar laat hangen komt er nooit wat fut in. Een keer
dacht ik dat het beter met hem ging in het voorjaar. Er kwam een nieuwe tak recht omhoog groeien. Ik dacht toen; He, dat
gaat goed, maar na een paar weken liet hij die ook weer hangen. Toen ik zei dat ze me uit mijn lijden gingen verlossen, zei
hij, “dan kunnen ze mij ook maar beter gelijk meenemen”. Daar heb ik maar niet op geantwoord.
Aan de andere kant van mij staat mijn grote vriend Quereus. Hij is daar gelijk met mij in 1913 gepoot. Quereus is een
zomereik en voor mij is hij net mijn grote wijzere broer. En ik zijn kleinere zusje. Hij vertelde mij eens dat mijn voorouders
helemaal uit China kwamen. Volgens hem kwam de eerste Hemelboom in 1750 naar Frankrijk en van daar is mijn familie
verder over Europa verspreid. Ik ben dus eigenlijk een allochtoon.
Mijn andere drie vrienden zijn ook allochtonen. Zij komen namelijk uit Libanon. Het zijn Libanon ceders. En ze staan hier al
sinds 1953. Ik noem hen alle drie voor het gemak altijd de gebroeders Cedrus en de dichtstbijzijnde noem ik meestal Cé. In
Libanon werden zij bedreigd, door houtkap. Zelfs 2000 jaar geleden werden ze al bedreigd. Er was toen een Romijns keizer, “Hadrianus”, volgens Quereus, die op de Libanonberg een soort natuurreservaat, onder auspiciën van Rome, stichtte.
Dat was denk ik het eerste beschermde reservaat voor een bepaalde boomsoort in de wereld.
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Quereus vertelde mij, dat hun familie in 1664 naar Europa is gekomen, ze zijn dus al ongeveer 100 jaar langer allochtoon
dan mijn familie. Maar de top spant toch wel Quereus zelf, hij fluisterde in mijn takken dat zijn familie uit zuid Italië en uit
zuid Spanje komt. Maar dat is volgens hem al zo’n 9.000 jaar geleden, na de laatste ijstijd. Zijn verre voorouders waren voor
het ijs gevlucht naar het verre zuiden van Europa, maar toen het ijs zich terug trok kwamen zij ook weer deze kant op. Zij
moesten wel wachten tot het ijs op de Alpen en de Pyreneeën grotendeels gesmolten was, anders konden
zij de oversteek over de bergen niet maken. Je ziet wel
dat Quereus een rustige wijze oude Eik is.
De laatste dagen was het een stuk kouder geworden,
en af en toe lag er wat sneeuw op mijn takken. Door de
kou spraken we ook niet zo veel meer, dat deden we ’s
winters toch al niet veel. We praatten meestal door met
onze blaadjes te ritselen en die hebben we ‘s winters
niet. Op eens werd er ’s morgens vroeg in het donker
een ladder tegen mij aangezet.
Ook werden er allemaal enge dingen om mij heen gelegd. En opeens besefte ik dat het wel eens 11 dec.
kon zijn, mijn laatste dag op het Kerkhof. Toen het wat
lichter werd klom er iemand de ladder op en tussen
mijn takken verder omhoog en bevestigde een katrol
boven in een dikke tak van mij. Daar werd een touw
doorheen gedaan en onderaan semi vast gezet aan
een soort bolder van een schip.
De andere kant van het touw werd aan een andere
tak vast gebonden en toen werd die tak afgezaagd.
Toen die door was viel hij om, maar werd door dat touw
opgevangen zodat hij niet kon vallen op de graven onder mij. Een andere man liet het touw langzaam vieren totdat de tak de grond raakte. Daar werd mijn tak
opgepakt door een mobiele grijper, bestuurd door een
derde man. Deze reed de tak weg naar een plek waar
ze die dag een grote stapel van al mijn takken zouden
gaan maken. Dit alles ging zo snel dat ik geen tijd had
om alles te bevatten wat er met mij gebeurde.
Ik zag wel dat er takken tussen zaten die helemaal hol
waren en al een gevaar opleverde voor de huisjes onder mij. Rond het middaguur had ik geen takken meer.
Alleen mijn fiere stam stond nog overeind. Het koste
de mensen wel wat meer zaagwerk om die stam korter
en korter te maken. Mijn stam werd nu in dikke plakken
gezaagd en op een aanhangwagen geladen.
Toen ik werd afgevoerd zag ik bij het wegrijden een andere aanhangwagen staan met mijn opvolger er op. Hij
was net zo klein als toen ik ruim 100 jaar geleden hier
aan kwam. Mijn stam was onderaan 1,30m diameter
en mijn totale gewicht was 10 ton. Dat hoorde ik van
de mensen die mij geveld hebben.
Het was een heftige dag, maar het kon niet anders. Ik
heb een goed en lang leven gehad op het Kerkhof zo
midden in het dorp op een van de rustigste plekken in
Voorschoten. Mijn opvolger wens ik nog een lang en
gelukkig leven toe. Hier stop ik met mijn verhaal, want
met mij is het nu over.
De Hemelboom
W.v.Delft
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OLDSTARS WALKING FOOTBALL:
OOK IN VOORSCHOTEN?
Het ‘walking football’ is een snelgroeiende voetbalvorm
voor zestigplussers.
In het jaar 2013 is het overgewaaid uit Engeland. Het Nationaal Ouderenfonds, Eredivisie C.V.en de Vriendenloterij startten
toen een pilot bij een aantal eredivisieclubs, waaronder PSV en
ADO. Inmiddels bestaan er meer dan 200 OldStars voetbalclubs
door heel Nederland, waarvan een groot aantal bij amateurverenigingen. OldStars walking football kent zeer sterke punten.
Door OldStars ontmoet men elkaar en vaak is dat een ‘weerzien’
voor mensen die elkaar vroeger op de velden zagen. Daarnaast
brengt het ouderen in beweging, wat goed is voor de gezondheid.
HOE WERKT HET SPEL:

Op een veld van ongeveer 20 bij 40 meter (bijna een kwartveld)
spelen twee teams bestaande uit zes personen. Zoals de naam
‘walking football’ al doet vermoeden: je mag bij het spel niet rennen en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Een aantal
overige regels gaat in onderling overleg. Bij OldStars is er geen
scheidsrechter, maar een spelbegeleider. Deze staat niet in,
maar langs het veld en grijpt enkel in wanneer de spelregels door
de deelnemers worden overtreden. Bij Voorschoten ’97 hebben
Jan Buist en Koos de Bruijn reeds veel ervaring opgedaan op
grote toernooien.
WAT WILLEN WIJ:

Invoeren van OldStars walking football bij Voorschoten’97
als onderdeel van de club, net als 7x7.
Op woensdag 28 februari organiseren we in de avond een demonstratie-wedstrijd tussen een OldStars team van SEV tegen
een (die avond samen te stellen) team van Voorschoten’97.
De avond begint om 19.00 uur in de kantine van Voorschoten
97 met koffie en daarna een korte uitleg over wat Walking Football inhoudt. Dan gaan we het veld op voor een warming-up om
daarna een wedstrijd te spelen tegen de OldStars van SEV uit
Leidschendam.
Hierbij nodigen we alle oud-voetballers en andere geïnteresseerde zestigplussers uit om hieraan mee te doen. Neem je voetbal- of sportschoenen en sportkleding mee. Eventueel kan voor
kleding ook worden gezorgd. Spelbegeleider is de ervaren Jan
Buist. De wedstrijd zal rond 20.00 uur beginnen.
AANMELDEN bij Fred Veldman, mail: fa.veldman@gmail.com
of tel. 0652320336.

DE ORGANISATIE HOOPT OP EEN GROTE OPKOMST, ZODAT OOK IN
VOORSCHOTEN KAN WORDEN GESTART MET WALKING FOOTBALL.
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REACTIES
& KOPIJ

Wij ontvangen graag uw reacties en/of kopij op
ons redactieadres: kopij@vovvoorschoten.nl
Bij voorkeur digitaal maar handgeschreven mag natuurlijk ook.
Handgeschreven reacties voor publicatie mag u sturen naar:

Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten

Sluitingsdatum voor de volgende Nieuwsbrief is UITERLIJK(!) 10 MAART

2018 REPAIR CAFÉ VOORSCHOTEN

OLDSTARS IN DE REGIO

In onze regio zijn de volgende clubs al actief: ADO DenHaag,
Welzijnskwartier Katwijk, Olympia Gouda, SEV Leidschendam,
SJC Noordwijk, Roodenburg en Zoetermeer. Bij meerdere clubs
is men bezig met het opzetten van OldStars. Het zou dus mooi
zijn als Voorschoten97 zich in dit rijtje kan scharen.
Het Nationaal Ouderenfonds is landelijk aanspreekpunt en katalysator van het concept. Samen met de KNVB en de Eredivisie
werkt het Ouderenfonds aan het delen van kennis, het promoten
van de spelvorm, het doorontwikkelen van het concept, varianten
op het spel vormgeven en het zoeken van nieuwe samenwerkingen tussen verenigingen en andere maatschappelijke organisaties.
Er zijn regelmatig toernooien en evenementen waarvoor je je kan
inschrijven Zo organiseert SEV bijvoorbeeld op 15 juni een toernooi op de Kastelenring in Leidschendam. Op de website van
OldStars (www.oldstars.nl) is een kalender te vinden met alle
evenementen.
Tot nu toe is er al twee keer overleg geweest bij Voorschoten ’97,
waarbij we bezoek hadden van mensen die het walking football
promoten. Onder hen de heer Johan Annema namens het Nationaal Ouderenfonds, de heer Joop Kols die als ex- sportleraar
trainers opleidt en de heer Jacques Remmerswaal, die bij SEV
het fenomeen heeft ingevoerd. Laatstgenoemde is dermate enthousiast dat hij in de hele regio actief is om nog meer clubs te
betrekken bij OldStars walking football.
Namens Voorschoten’97 namen Jan Buist, één van onze bekende clubscheidsrechters die ook al meerdere OldStars toernooien
in het land heeft gefloten, en Fred Veldman als bestuurslid deel
aan de gesprekken.
Voor wie meer wil weten over OldStars walking football,
kan terecht op: www.oldstars.nl

Sinds 2017 heeft Voorschoten een Repair Café met inmiddels
15 vrijwilligers. Op de laatste zaterdag van iedere maand, uitgezonderd juli en december, komen deze vrijwilligers bijeen in
het atelier Zij aan Zij (passage) van de Gemiva-SVG groep aan
de Schoolstraat 100 en 108 in Voorschoten. Het doel van deze
maandelijkse samenkomsten is zoveel mogelijk defecte gebruiksvoorwerpen te herstellen. Hierdoor worden Voorschotenaren opgeroepen met hun defecte spullen op de laatste zaterdag van de
maand bij ons langs te komen. Sinds dit nieuwe jaar hebben wij
de openingstijden verruimd vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur.
Onze bezoekers worden direct opgevangen en krijgen na registratie van de meegebrachte spullen een volgnummer toegewezen en een kopje koffie aangeboden in de ontvangstruimte.

Zodra de bezoeker aan de beurt is wordt een stoel tegenover
de vrijwilliger aan de hersteltafel aangeboden en heeft overleg
plaats tussen de bezoeker en vrijwillig reparateur over de aard
van de storing of het defect van het meegebrachte gebruiksvoorwerp. Onze vrijwilliger probeert in het bijzijn van de bezoeker het
defect direct te verhelpen, hetgeen gemiddeld in ruim 60% van
de aangeboden spullen lukt. Een bezoek aan ons Repair Café is
kosteloos, maar voor benodigde nieuwe stekkers, zekeringen en
lampen e.d. moet logischerwijs worden betaald. Een vrijwillige
bijdrage van iedere bezoeker wordt zeer op prijs gesteld, waarvan wij weer gereedschappen en onderdelen kunnen kopen.

Op het eerste Gezicht
Met ons, senioren, is er niets aan de hand
wij zijn nog uitstekend van lijf en verstand.
Al hebben wij pennen in heupen en knieën
en krijgen wij last van te veel calorieën,
van zenuwen, reuma, van spierpijn en jicht.
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht…

Wij ouderen worden wat langzaam en traag
En slikken nu pillen voor darmen en maag.
Wij kruipen ‘s avonds doodmoe in ons bedje
en nemen voor het slapen een zenuwtabletje.
Al valt voor ons ouderen het leven niet licht
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht…

Het lopen op steunzolen valt heus wel mee,
en met ons gebit zijn wij allen tevree.
Wij willen nog veel, dat willen wij weten
maar wat we nu willen, dat zijn we vergeten.
Al groeien we krom, naar de aarde gericht
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht…

De adem wordt korter, de kelen te droog,
de pols is te snel en de bloeddruk te hoog.
De jaren gaan tellen, wij willen niet zeuren
Ondanks de rampen, die met ons gebeuren.
We hebben te veel of te weinig gewicht
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht…

De jeugdige liefde was leuk en apart.
Nu dragen we pacemakers onder ons hart.
We denken met weemoed aan vroegere jaren
de tijd, dat we vurige minnaars waren.
Nu voelen we scheuten in ieder gewricht,
Wij zijn nog fantastisch, op het eerste gezicht…

Al geven de zintuigen kommer en kwel
met bril en hoorapparaat lukt het nog wel.
Al brengt soms de ouderdom kleine verdrietjes
Spontaan zingen wij nog steeds onze liedjes
En hopen, dat u zegt, na ons gedicht
Zij blijven fantastisch, op het eerste gezicht…

De herstelmogelijkheden strekken
zich uit van meubilair, speelgoed,
fietsen tot textiel, maar de grootste
aanvoer bestaat uit apparatuur met
een stekker. Acht vrijwilligers zitten
aan de tafel waar elektrische apparaten worden onderzocht en waar
mogelijk hersteld. Hierbij moet gedacht worden aan stofzuigers, koffiezetapparaten, mixers, printers,
broodroosters, verlichtingsarmaturen, wekkerradio’s, scheerapparaten en nog veel meer zaken met
een snoer en stekker of batterij.
Onder de slogan Weggooien? Mooi
niet! streeft Repair Café naar een
duurzamere samenleving, doordat
gerepareerde spullen opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn
er minder grondstoffen en energie
nodig voor de aanmaak van nieuwe
producten. Uit de praktijk blijkt dat
we ontzettend veel onnodig weggooien, ook zaken waaraan bijna
niets mankeert. Door de bezoekers
te betrekken bij het onderzoeken
en waar mogelijk herstellen van
meegebrachte spullen, laat Repair
Café zien dat repareren vaak leuk
en haalbaar is.
Voor verdere informatie over het
Repair Café Voorschoten kunt u terecht op onze website:

www.repaircafevoorschoten.nl
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praktijk voor tandheelkunde

UITLEG BRIDGE HERSENKRAKER (Pag. 7)

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

EI MUFFINS uit de oven

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

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

Bel dan naar de Tandprotheticus,
dé specialist op het gebied van
aanmeten en vervaardigen
van gebitsprotheses.
Wij zijn ook gespecialiseerd in
implantaatgedragen protheses.
Joh. Vermeerplantsoen 3a
2251 GP VOORSCHOTEN

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ WASSENAAR

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

Aangesloten bij:

Dit recept voor ei muffins is heerlijk bij het ontbijt, of als tussendoortje. Het is een gezond recept en het is gluten vrij.
Want het zijn muffins zonder bakmeel.
Je kan zelf de groente toevoegen die je lekker vindt, zoals
paprika, tomaatjes, lente uitjes. Of bak wat spekjes en voeg
die toe aan de ei muffins. Je kan ze zowel warm als koud eten.

Recept voor 7 muffins

NODIG:
4 eieren
Scheutje room of melk
Handjevol spinazie
4 kerstomaatjes

Handjevol geraspte kaas
Peper en zout
Muffinvorm

BEREIDING:
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Vet de muffinvorm in met een bakspray. Je kan de muffins
eventueel ook in cupcake papiertjes maken.
Verdeel wat geraspte kaas over de bodem van de vorm.
Hak de spinazie fijn
en snij de cherry
tomaatjes in vieren.
Verdeel de spinazie
en de tomaatjes over
de vorm.

ZWEEDSE PUZZEL

Klop de eieren luchtig met een scheutje
room en breng dit op
smaak met peper en
zout. Wees hier niet
zuinig mee.
Verdeel het ei
mengsel over de
muffinvorm, vul
ieder vormpje voor
ongeveer 3/4 met
ei. Bak de muffins in
ongeveer 20 minuten
af in de oven.

De ei muffins worden eerst heel hoog, maar na het bakken
zakken ze in. De smaak is er in ieder geval niet minder om.
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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

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

Vakantieartikelenverhuur
Dobbeweg 2R
071 30 30 969
15% korting voor VOV leden
(geldt alleen voor Thule producten)

Verhuur en verkoop van o.a.:
Skiboxen • Sneeuwkettingen
Bagagekarren • Dakdragers
Skiservice
Stalling en onderhoud van:
Caravans • Sloepen • Motorfietsen • 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

VAN DER VOORT schoenen

Schoolstraat 113 - 071 562 0050

Voorstraat 48 - 071 561 25 97

5%

5% korting

Dobbeweg 3
071 561 50 02

VILANO HAARSALON

Voorstraat 16A - 071 561 95 12

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

Schoolstraat 146
071 561 38 91

* 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.

39

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

