VERENIGING

OUDERENBELANG

VOORSCHOTEN

VOV NIEUWSBRIEF

Foto: Frits Klijn

O.A. IN DIT NUMMER:

APRIL
2018

EVENEMENTEN • BELANGENBEHARTIGING • REIZEN • LIEF EN LEED • HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

INHOUD
2

GEDICHTEN

3

VAN DE REDACTIE

2

Ingezonden gedichten door onze leden.
Verhaal over spoedeisende hulp, verteld door
een patiënt.

4

VAN HET BESTUUR

7

BRIDGEPAGINA

9

DE NOTARIS

Bridge-agenda, uitleg van het negatief doublet,
nieuwe leden gezocht en de ‘hersenkraker’...
Elke maand een informatief stuk geschreven door
mw. mr P.M. Kroes van notariskantoor Perez.

LIEF EN LEED

13

VOV COMPUTERCURSUSSEN

Verslag van de bezoekjes aan leden
bij feestelijkheden of verdrietige zaken.
Informatie over de VOV-computercursussen.

15

REIZEN

17

EVENEMENTEN

Nieuws van de reiscommissie.
Informatie over de komende evenementen.

FOTORUBRIEK

Oude foto’s van ons mooie Voorschoten. Weet
u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?

21

EEN PORTRET VAN...

23

(MIS)COMMUNICATIE

25

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

27

DICO

29

GISELLA

31

THEO

32

INGEZONDEN

37

RECEPT/PUZZEL

38

KORTINGSPARADE

39

ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Van de Redactie
SPOEDEISENDE HULP

Samenvatting VOV Enquête, foto’s van de open dag,
nieuws van het bestuur.
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GEDICHTEN

Zon
“Ik heb in het park een bankje
besteld met een bloemenhaag
rondom, in de lente.
En een blauwe lucht in mei”.

Ik blijf, heel de dag daar.
Ik zie tulpen, narcissen.
Ik zal niets willen missen.
Dan ga ik weer naar huis.

De zingende vogels, de waterpartij.
Ja alles bekijken, het is zo fijn.
De lucht is zo blauw dan,
en ik voel me zo licht van binnen.

Ik heb rode blosjes op mijn wangen.
Mijn man vindt het prachtig.
Hij heeft vandaag de kamer behangen.

Verhaal verteld door een patiënt, hij had een bacteriologische infectie maar na het slikken van alle medicijnen die hij voorgeschreven had gekregen was de koorts en de pijn nog steeds niet verdwenen en voelde hij zich allerbelabberdst. Terug naar de huisarts
alwaar de conclusie was dat intraveneuze medicijntoediening waarschijnlijk de te volgen weg was en terplekke werd de dienstdoende arts in het Alrijne Leiderdorp geraadpleegd. Dit leverde als uitkomst op dat onmiddellijke opname noodzakelijk was. De
huisarts adviseerde dat het zinnig zou zijn een pyjama en tandenborstel thuis op te halen en dit vervolgens als de wiedeweerga
te laten volgen door een trip naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis voor opname.
Om kwart voor vijf aangekomen bij de spoedeisende hulp moest de patiënt zich eerst melden bij de secretaresse. Inschrijven,
controle identiteit, zorgpas en andere zaken die al in het systeem stonden. Daarna, gaat u maar zitten in de wachtkamer en niet
vergeten, u mag niet eten of drinken tot de arts u gezien heeft. Het wachten begint en na een half uur mocht de patiënt naar de
triage verpleegkundige. Bloed afnemen, bloeddruk meten, nog wat vragen xyz en daarna, u mag plaatsnemen in wachtkamer
een. Het wachten duurde lang, tussendoor werd een röntgenfoto gemaakt en om kwart over acht uur mocht onze patiënt naar een
onderzoekskamer alwaar het wachten op de arts begon.
De arts kwam drie kwartier later, na bestudering van de foto, een hartfilmpje, bloeddruk en temperatuurmeting was de conclusie
we gaan u hier houden, u wordt straks opgehaald. Een kwartier later kwam een verpleger, hij legde een infuus aan en diende de
eerste vloeibare intraveneuze injectie toe. Ze komen u straks halen was de boodschap. Iedere keer als er een bed voorbij kwam
dacht de patiënt, dat is voor mij, maar nee hoor, eindelijk om kwart over tien werd hij opgehaald met een rolstoel. Op naar de
vierde verdieping, een vierpersoonskamer waar alles al in duisternis was gehuld. Op zijn vraag krijg ik a.u.b. een kopje thee en
een boterhammetje werd onmiddellijk actie genomen en na het aantrekken van de pyjama was het voor iedereen tijd om (weer)
te gaan slapen.
Samengevat, voor de patiënt duurde de totale opname, die eigenlijk al van te voren besloten was, zes uur, best een lange tijd
voor iemand met koorts en behoorlijk wat pijn. Artsen liepen af en aan en vertoonden geen (of wisten dit uitstekend te verbergen) overmatige stress, het verplegend personeel was druk bezig maar maakte de indruk de zaken goed aan te kunnen. Het is
voorstelbaar en ook evident dat patiënten en/of begeleiders uit hun dak gaan tijdens het wachten, wachten…. wachten want de
informatievoorziening laat te wensen over tijdens dat wachten. De volgende dag werd op de zaal een nieuwe patiënt gebracht en
wat denkt u, inderdaad ook die was bijna zes uur onderweg geweest van ingang tot het bed op de vierde.

ML

Elke maand een interview met één van onze leden.
Twee grappige verhaaltjes van Willem de Vos.
Rubriek over onderwerpen van vroeger.
Vrijheid; een vervolg. Column van Dico van Barneveld.
Gisella van Duijnen; “Koffie, nieuws & democratie”
‘Leve het Vaderland!’ Verhaal van Theo Groenewege.
Ingezonden reacties door onze lezers.
Elke maand een heerlijk recept en een leuke puzzel.
Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.
Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Fuut

Met mooi weer is het heerlijk toeven aan de rivier,
dat vinden ook de ganzen en eenden hier.
Zij zitten in grote groepen op en langs het water
en verblijden de omgeving met hun gegak en gesnater.
Gisteren zag ik familie gans in een vaartje stroomafwaarts gaan,
plots kwam er een snelle vogel achter aan,
die moest en zou er langs, à la minute.
had duidelijk weinig geduld,
fúút, fúút!

De NRC van 27 dec. 2017 berichtte het volgende: “Van de artsen, assistenten en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp
noemt 41 procent zichzelf “emotioneel uitgeput”. Dat blijkt uit onderzoek door belangenbehartiger IZZ. Personeel kampt onder
meer met slaapgebrek (14%) en post-traumatische stressklachten (14%). De klachten worden vooral veroorzaakt door hoge
werkdruk en onregelmatige diensten en pauzetijden. Tijdens het werk hebben de artsen ook regelmatig te maken met agressie
van patiënten. Driekwart van de werknemers wordt maandelijks verbaal geïntimideerd, één op de vijf heeft in diezelfde periode
met fysieke bedreigingen te maken. IZZ ondervroeg bijna 900 medewerkers op negentien eerstehulpposten verspreid over het
land. Ondanks de ervaren stress noemt ruim 60 procent zich nog “bevlogen”.

FOTO VOORKANT MAART BRIEF

Op de cover van de maart-brief een prachtige foto gemaakt
door Cameron Martin. De foto is genomen vanuit het park bij
het Roerdomperf met uitzicht over de Vliet richting de Vlietlanden.

ONZE VOLGENDE BRIEF

De volgende brief is de mei/juni uitgave. Deze zal vanaf 26
april verspreid worden. Inzendingen, handgeschreven, of per
email die ons uiterlijk 10 april bereiken zullen we graag opnemen.
ROB RIETVELD
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VAN HET BESTUUR
OPEN DAG WAS EEN
GROOT SUCCES
De op 7 maart gehouden open dag
was een groot succes. Zeker tachtig personen bezochten het VOV
SeniorenCentrum.
Zowel leden als niet leden toonden
belangstelling voor de vele activiteiten die de VOV biedt.
Meer dan tien personen meldden
zich aan als lid. Dat het een heel
gezellige middag was bewijzen de
foto’s van dhr. A.Velthoven.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VAN HET BESTUUR: VOV ENQUÊTE
Het is alweer enige tijd geleden dat het bestuur u heeft gevraagd om een enquête in te vullen. Met de resultaten ervan wilde
het bestuur dan het blik op de toekomst werpen. Drukke werkzaamheden zijn er de oorzaak van dat het kijken naar de
toekomst enige tijd heeft stil gelegen. Maar het bestuur heeft de draad weer opgepakt. In dit artikel wordt kort weergegeven
waaraan het bestuur gaat werken.
Allereerst iets over het resultaat van de enquête.
De response was niet overweldigend; 4,5 % van de leden heeft de vragenlijst ingevuld. De verdeling over de leeftijden
kwam goed overeen met die van het gehele ledenbestand. Er werden drie leeftijdscategorieën onderscheiden: één jaar lid;
één tot vijf jaar lid en meer dan vijf jaar lid. Opvallend was dat die laatste categorie (relatief gezien) het meest deelnam aan
VOV activiteiten.
Van de reizen zijn de eendaagse reizen favoriet. Vanuit Voorschoten met bus of boot vertrekken spreekt veel leden aan.
Van de evenementen zijn het kerstdiner en de feestavond het meest populair. Maar dat wisten we al gezien de volle zalen
die deze evenementen trekken.
Wat belangenbehartiging betreft voorziet de hulp bij het aangeven van de inkomstenbelasting aan een behoefte, evenals
de voorlichting over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dat laatste inclusief voorlichting over thuis blijven
wonen, aanpassen van het huis en de mogelijkheid subsidie te verkrijgen.
Als het om informatie over de VOV gaat staat de Nieuwsbrief nummer één, gevolgd door het Senioren Magazine. Ook de
locale kranten worden wel ingezien. Maar de website trekt nauwelijks belangstelling.
Op de vraag welke nieuwe activiteiten men zou willen zien kwamen veel reacties. Het bestuur zal onderzoeken of onderstaande activiteiten kunnen worden opgepakt.
• Stadswandeling met gids
• Samen uit eten
• Leesclub. Om te beginnen zal in het VOV SeniorenCentrum (VSC) aan de Prof Einsteinlaan een boekenkast
worden neergezet. De boeken die daar in staan mogen gratis worden geleend. Ook mag u daar zelf boeken
in zetten.
• Een wekelijks koffie-uurtje. Ook dit wordt in gang gezet. Met ingang van dinsdag 3 april kunt u ’s morgens om
10:00 uur een gratis kop koffie komen drinken in het VSC.
• Contact advertenties. Nee we gaan geen senioren contactplatform oprichten. Bedoeling is dat middels een korte
advertentie in de Nieuwsbrief u iemand kunt uitnodigen om op een bepaalde dag en tijd bij u te komen schaken,
of rummikub-en of samen een museum bezoeken etc.. Deze activiteit moet nog worden uitgewerkt en er moet
nog een coördinator worden gezocht. Zodra dat is gedaan leest u er
meer over in de Nieuwsbrief.
VANAF
• En uiteraard gaat het bestuur door met het organiseren van
DINSDAG
reizen, het boeken van theatervoorstellingen, het geven van
3 APRIL
computercursussen, helpen bij de aangifte inkomstenbelasting,
geven van voorlichting over de WMO, over domotica, etc. etc.
Tot slot; Diverse deelnemers aan de enquête spraken hun waardering uit voor
alles dat de VOV doet. Het bestuur dankt u daarvoor en hoopt met uw hulp en
inzet in de toekomst zo door te kunnen gaan.

VOORLICHTING OVER LANGER THUIS WONEN

Iedere dinsdag om 10.00 uur
gratis koffie in het
VOV Senioren Centrum
(VSCProf.Einsteinlaan 3)

Op 8 maart Organiseerde de VOV met de
gemeente, woningbouwverenigingen en met
Voorschoten Voor Elkaar een voorlichting over langer thuis wonen.
De bijeenkomst in de Wagnerflat trok bijna honderd belangstellenden. Het Voorschotense bedrijf VAKON gaf voorbeelden van de technische mogelijkheden om een huis
toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.
Accountantskantoor Koeleman belichtte de financiële aspecten van in eigen huis blijven
wonen versus het verhuizen naar een nieuwe (huur)woning. Tenslotte gaf de gemeente
informatie over de mogelijkheden van het verkrijgen van subsidie. Twee wethouders
waren aanwezig om de folder die de organisatoren hadden ontwikkeld, in ontvangst te
nemen. De folder bevat allerlei informatie over thuis blijven wonen.
Als u de folder heeft gemist dan kunt u een exemplaar ophalen bij het VOV Seniorencentrum, Prof Einsteinlaan 3. Na de presentaties was er een druk bezochte informatiemarkt.
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BELANGENBEHARTIGING

MAANDAG:

EÉN TELEFONISCH LOKET VOOR WELZIJN, WERK EN ZORG
Vanaf 1 december is er één telefoonnummer waar inwoners met alle vragen over welzijn, werk en zorg
terecht kunnen. Het telefoonnummer 088 - 654 93 80 is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.
Of per e-mail wwz@voorschoten.nl. Het telefonisch loket zorgt ervoor dat inwoners en professionals
sneller de juiste deskundige vinden die ondersteuning kan bieden.

Voor vragen die gaan over hulp en ondersteuning kan het zijn dat je als inwoner een antwoord vindt bij een fysiotherapeut, een huisarts, de welzijnsorganisatie of de gemeente. Om te voorkomen dat iemand lang moet zoeken bij wie hij
of zij moet zijn, is dit telefonische loket de hele dag beschikbaar. Er werken medewerkers die direct weten waar een
inwoner het beste naartoe kan en sommige vragen kunnen zij ook direct beantwoorden.

LIEVER PERSOONLIJK CONTACT?
Heeft u liever persoonlijk contact? Daarvoor kunt u terecht bij het Informatiepunt op het gemeentekantoor of direct
bellen met uw consulent. Het informatiepunt op het gemeentekantoor is op afspraak bereikbaar. Een afspraak maakt u
online of bel met 088 - 654 95 02.

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.

Tijd
Geen bridge
Einde seizoen
Start 2018/2019

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

KORTE UITLEG VAN HET NEGATIEF DOUBLET

EÉN LOKET VOOR ALLE VRAGEN, DE HELE DAG BEREIKBAAR

Welkom aan Boord!

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

PROGRAMMA

Nieuwe
kraan of
complete
keuken?

Ook
voor klein
onderhoud!

In 1957 bedachten de Amerikaanse bridgers Roth en Stone een conventie. Ze
noemden haar Spoetnik, naar de Russische kunstmaan. De Spoetnik-conventie
veroverde de bridgewereld en vormde de aanzet tot de ontwikkeling van allerlei
kunstmatige doubletten. Inmiddels is de oorspronkelijke naam vervangen door
het ‘negatief doublet. Het werkt als volgt:

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

• Als partner in een hoge kleur op één niveau heeft geopend en de tegenpartij doet een volgbod, wordt met een negatief doublet aangeduid,
partner ik heb 6-9 punten en een vierkaart in de ongeboden hoge kleur.
• Als beide hoge kleuren nog niet zijn geboden toont een negatief doublet zowel een vierkaart in als in .
• Als beide lage kleuren nog niet zijn geboden toont een negatief doublet zowel een vierkaart in als in .
Het negatief doublet kan tot verschillende biedniveaus worden toegepast, maar dat vraagt wat meer afspraken. Om het
simpel te houden vatten we als volgt samen: een negatief doublet op één niveau doe je vanaf zes punten. Voor een negatief doublet op tweeniveau is acht punten het minimum.
Sorry, maar ik ben even negatief ingesteld....

We gaan door met de 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 € 2,50.
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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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT OP TE STELLEN

Sandra de Jong

Co

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze
boodschappen bij Jumbo Roemer Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met
brede looppaden, een groot assortiment en
aardig, servicegericht personeel; kortom
heel prettig om daar te winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs,
dat de directie van deze Jumbo-vestiging de
VOV sponsort in de vorm van de koffie en
koekjes die wij voor onze diverse activiteiten
gebruiken.
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Rical Cleaning Products
VOORSCHOTEN
071 576 71

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

Veel mensen vragen zich af of zij nog wel een testament nodig
hebben. De wetgever heeft immers toch al geregeld wie erfgenamen zijn?
Jazeker, maar niet alles is bij wet geregeld en vaak ook niet op de
manier zoals u zelf wenst. Ook hier geldt weer: met een testament
houdt u de regie zelf in handen.

ERFGENAMEN

Als u geen testament opstelt geldt het wettelijk erfrecht. De wet
bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Erfgenamen zijn volgens de wet
in te delen in vier groepen:
1. echtgenoot en kinderen
2. ouders, broers en zussen
3. grootouders en hun afstammelingen
4. afstammelingen van de overgrootouders.
De ene groep sluit de andere uit. Als u getrouwd bent, erft uw echtgenoot (tezamen met de kinderen indien die er zijn). Bent u ongehuwd en heeft u geen kinderen? Dan erven uw ouders, broers en
zussen. Voor de vóóroverleden broers en zussen komen de kinderen of kleinkinderen in de plaats. Als ook die er niet zijn, erven de
grootouders en als deze zijn vóóroverleden hun afstammelingen.
Bij gebrek aan afstammelingen van de overgrootouders, dus personen in groep vier, vervalt de erfenis aan de staat.
De wet stelt derhalve de familieleden als erfgenamen aan. Vrienden en/of goede doelen komen niet zomaar op als erfgenaam;
deze zult u expliciet moeten benoemen in een testament. Maar
ook wanneer u uw nicht als erfgenaam wenst te benoemen en niet
uw broers, dient u een testament op te stellen.

BEWINDVOERDER

Als u iemand wenst te benoemen die de erfenis voor uw (minderjarige) kinderen beheert, dient u dit ook op te nemen in uw
testament. Neemt u niets op hebben de meerderjarige kinderen
zelf het beheer over hun verkrijging uit de erfenis. Zijn de kinderen
minderjarig en u benoemt niemand, dan is de voogd degene die
het beheer voert. Iemand die goed is in opvoeding en verzorging
van kinderen hoeft niet goed te zijn in financieel beheer.
Vindt u 18 jaar te jong om volledig zelfstandig bevoegd te kunnen
beschikken over de erfenis, dan neemt u een bewindvoering op tot
bijvoorbeeld 21 of 23 jaar.

In een uitsluitingsclausule staat dat de erfenis niet gedeeld hoeft te
worden met de partner van de verkrijger, doch privé blijft. Hiermee
voorkomt u dat bijvoorbeeld bij echtscheiding van de verkrijger uw
erfenis gedeeld moet worden met de toekomstige ex-partner van
de verkrijger. Een uitsluitingsclausule is niet opgenomen in de wet
en de nieuwe regels met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht zorgen ervoor dat u, als u hierin zelf de regie wenst te houden, dit bij testament dient te regelen.

FISCALE BESPARING

Een erfgenaam dient erfbelasting te betalen over hetgeen hij meer
verkrijgt dan zijn vrijstelling. De vrijstelling voor de langstlevende
is veel ruimer dan voor de (klein)kinderen. Door de wettelijke verdeling verkrijgen de kinderen een niet opeisbare vordering maar
wanneer de waarde van die vordering hoger is dan hun vrijstelling is erfbelasting verschuldigd, die de langstlevende dient voor te
schieten. Mochten er weinig tot geen contanten aanwezig zijn, dan
kan dit een probleem vormen. Dit is te voorkomen door andere
bepalingen op te nemen in een testament. Ook uitbreiding van de
opeisbaarheidsgronden kan fiscale voordelen opleveren, denkt u
bijvoorbeeld aan de eigen bijdrage voor de Wet op de langdurige
zorg. Deze dienen expliciet in uw testament opgenomen te worden.

AFWIKKELING NALATENSCHAP

Wie regelt uw uitvaart, wie zegt de abonnementen en contracten
op, doet de aangifte voor de inkomstenbelasting en erfbelasting,
verkoopt de woning, en dit alles zoals u dat ook zelf had gedaan?
In uw testament kunt u iemand benoemen die al deze taken op
zich neemt of specifiek enkele taken uitvoert. Regelt u niets, dan
zijn de erfgenamen tezamen handelend bevoegd.
Kortom, wenst u zelf de regie te houden inzake uw nalatenschap,
wilt u zelf bepalen wie uw erfgenamen zijn en voor welke delen,
of zij dit in privé verkrijgen of denkt u aan het fiscaal vriendelijker
nalaten van uw vermogen, dan zijn wij u graag behulpzaam bij het
geven van uitleg omtrent de mogelijkheden en ónmogelijkheden.
Daarvoor bent u natuurlijk welkom bij ons op kantoor!
Nelke Kroes
Notariskantoor Pérez

BESCHERMING

De in een eerdere bijdrage beschreven wettelijke verdeling beschermt de langstlevende partner op grond van de wet. Kinderen
kunnen hun erfdeel pas later opeisen. Soms is het echter beter de
wettelijke verdeling aan te passen aan uw persoonlijke situatie.
Denkt u aan een eerder huwelijk, ruimere opeisbaarheidsgronden of een rentebepaling. Maar ook de uitsluitingsclausule blijft
belangrijk (zeker nu met de nieuwste ontwikkeling inzake het huwelijksvermogensrecht!).

Notariskantoor Pérez

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

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

Piet bracht samen met zijn vrouw een bezoek aan
Mevrouw H.C.J. v.d. Meijden-Hogervorst. Ze wonen al vanaf medio 1959 met veel plezier in dezelfde straat.
Els bezocht de heer L.J. Bal. Hij werd 90 jaar. Om
de beurt drinkt hij met zijn vriendin, die een paar
huizen verder woont, gezellig een drankje. Door
een heupoperatie is mijnheer Bal genoodzaakt met
een rollator te lopen.
Samen met Thea bezocht Els ook Elselien Veneman. Het gaat gelukkig wel de goede kant op, maar
volledig herstel zal nog even duren. Het was een
gezellig thee-uurtje.

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!

Verder kreeg de heer F. Mentzij een bezoek van
Els.
Thea bracht een bezoekje aan de heer L. van Putten die zij kent van de Zonnebloemvakanties. Het
was een mooi welkom: “Hallo meisje, wat leuk dat
je er bent”; dat werd twee keer herhaald. Tijdens het
kopje koffie: “wanneer gaan we weer en waar naar
toe, ik hoop dat ik weer mee mag.” Thea moest nog
de groeten doen aan Dik en vond het een heerlijk
bezoekje.
Monique heeft een bosje bloemen afgegeven voor
het 60-jarig huwelijk van de heer en mevrouw Zuiker-de Wit en de 90ste verjaardag van mijnheer.

Voor het opgeven van feestelijkheden of
voor verdrietige zaken kunt u contact opnemen met Els van Brink, 06 306 174 02
De leden die een bezoekje krijgen mogen
altijd zelf beslissen of ze genoemd willen
worden in onze Nieuwsbrief.
Mevrouw W.J.T. Zonneveld-van Marwijk kreeg
bezoek van Emmy voor haar 90ste verjaardag. Mevrouw heeft haar verjaardag gevierd met al haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, wel met 41
mensen!
Ze geniet van bridge en klaverjassen en drinkt vrijdags gezellig een borreltje beneden. Met de hulp
van haar kinderen is ze erg blij.
De heer T.D. Kraan kreeg bezoek van Emmy. Hij
is een echte Voorschotenaar en nog zeer sportief, o.a. tennis. Verder leidt hij de jeugd op voor
scheidsrechter bij Voorschoten ’97 en zelf is hij ook
scheidsrechter. Als hij tijd over heeft maakt hij als
hobby vogelhuisjes. De zondag is helemaal voor
zijn kinderen.
Het echtpaar Lucassen-Kormelink was 61 jaar
getrouwd. Zij werden door Tineke met een bezoek
vereerd. Helaas gaat het paar Voorschoten verlaten. Tineke heeft hen – na een gezellig praatuurtje – namens de VOV het allerbeste toegewenst en
nog een fijne tijd in het hoge noorden.
Tineke bracht ook een bezoek aan mevrouw P.G.
Jorritsma-Delwel.

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

ComputerCursussen
VOV COMPUTERCURSUSSEN

Op vrijdag 6 april eindigt de cursus 2017-2018.
In het afgelopen cursusjaar is drie keer de basiscur-sus Windows 10 aangeboden. In de eerste periode
was de belangstelling voor de cursus Windows 10 groot. Maar in de tweede en derde periode zijn de cursussen niet doorgegaan wegens gebrek aan belangstelling. Blijkbaar is er geen behoefte meer om een
cursus Windows 10 te volgen. Daarom is besloten om in het volgende cursusjaar geen cursus Windows
10 (van acht weken) meer aan te bieden.

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

Wel gaan we proberen om workshops van twee of drie ochtenden te maken over diverse onderwerpen.
Zo hebben we al een workshop gegeven over de app ‘Foto’s ‘van Windows 10 en is een workshop over
de browser Edge ontwikkeld.
Weet u nog een interessant onderwerp voor een workshop?
Laat het ons weten!
De medewerkers van de VOV-computercursussen zullen zich de komende tijd bezighouden met het invullen van het cursusjaar 2018-2019. In september laten we u weten wat het resultaat is geworden!
Tot dan!

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

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

BEDRIJFS
PORTRET

JUBILEUM
BOEK

BIOGRAFIE

BIJZONDERE
VERHALEN

ELK VERHAAL IS EEN BOEK WAARD!

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

Reizen
VAN DE REISCOMMISSIE
Vanaf 12 februari jl. kon u zich aanmelden voor de in de VOV-reisbrochure genoemde reizen en dat kunt u uiteraard nog steeds doen. Hoewel er al veel aanmeldingen
zijn varieert de belangstelling voor de reizen van veel tot weinig. Dat zou kunnen
betekenen dat een aantal reizen vanwege onvoldoende belangstelling geannuleerd
zouden moeten worden. Dat zou jammer zijn.
Dat zou bijvoorbeeld inhouden dat de eerste meerdaagse busreis naar Oostende
vanwege onvoldoende belangstelling niet door zou kunnen gaan. Terwijl dit een
leuke reis wordt door Vlaanderen waar veel bezocht kan worden. Vlaanderen is
bezaaid met leuke steden stadjes. Niet alleen Brugge en Gent maar ook bijvoorbeeld Veurne en Kortrijk. Niet alleen valt er veel te zien maar het zijn ook steden
met musea en gezellige eetgelegenheden. Daarnaast beschikt Vlaanderen over een
gezellige kust met veel badplaatsen. Langs de Vlaamse kust loopt over een lengte
van ca. 70 kilometer een tramlijn van de Nederlandse grens tot de Franse grens
waarmee alle Belgische badplaatsen kunnen worden bezocht.
Behalve de meerdaagse reis naar Oostende willen wij ook de andere eendaagse en
meerdaagse reizen nog onder uw aandacht brengen. Er is nog steeds ruimte voor
aanmelding en wij hopen dat u dat allen doet. Het zou jammer zijn als een aantal
van deze leuke reizen niet door zouden kunnen gaan.

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

Hoewel ongetwijfeld bekend willen wij toch benadrukken dat ook niet VOV-leden
tegen een kleine extra vergoeding zich kunnen aanmelden voor de in de VOVbrochure genoemde reizen. Dus voor zover u familie of vrienden heeft die gebruik
zouden willen maken van het reisaanbod zijn zij van harte welkom.
Verder zijn wij druk bezig met de administratieve verwerking van de reisaanmeldingen, maar dit laat onverlet dat wij ons als VOV-reiscommissie ook alweer gaan
richten op de nieuwe reisbrochure voor 2019. Dat houdt dus in het vaststellen van
nieuwe reisbestemmingen, waarbij wij als reiscommissie moeten inschatten welke
reisbestemmingen de meeste interesse hebben.
Om ons hierbij te helpen nodigen wij u van harte uit om met reissuggesties te
komen. Die kunt u mailen aan reiscommissie@voorschoten.nl
Wij hopen op veel reacties en nog vele aanmeldingen
voor de huidige VOV-reizen.

VEEL
REISPLEZIER
MET ONZE
VOV!!!
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De evenementencommissie heeft voor u weer een gevarieerd programma samengesteld en we hopen dan ook dat we een goede keus hebben gemaakt. Wij denken
dat er voor ieder wat wils bij zit en dat er veel plezier aan kan worden beleefd.

Online bankieren is makkelijk, snel en veilig. Rabobankklanten komen daarom steeds minder vaak naar
de kantoren en kiezen steeds vaker voor het gemak van digitaal bankieren. Ook in onze regio heeft
dit gevolgen voor de wijze waarop wij onze klanten bedienen. Op 1 juni 2018 sluiten wij daarom ons
kantoor in Voorschoten. Maar wij blijven dichtbij! 7 dagen per week zijn wij 24 uur per dag slechts één
muisklik of één telefoontje van u verwijderd. De stort-, pin- en de sealbagautomaat aan de Schoolstraat
komen te vervallen. Voor de dichtstbijzijnde alternatieven voor de automaten verwijzen wij u naar de
overzichtskaart in deze flyer. Zo kunt u bijvoorbeeld in de Primera pinnen bij onze instore pinautomaat.
Bovendien blijft u natuurlijk welkom op onze andere kantoren. En als het nodig is, komen wij gewoon
naar u toe. Zo blijven wij tóch dichtbij.
Waar kunt u ons vinden?
Rabobank Regio Den Haag heeft vanaf juni 2018 diverse kantoren, verspreid over ons werkgebied. Hier kunt u een afspraak
maken voor een gesprek met een van onze adviseurs. Bijvoorbeeld over bankzaken die u niet via de online kanalen wilt of
kunt regelen.
Bankieren op uw manier
De Rabobank blijft de komende jaren fors investeren in haar
online kanalen. Zo maken wij het voor u nog eenvoudiger om
snel en gemakkelijk uw bankzaken te regelen waar en wanneer
u maar wilt. Wist u dat u bijna al uw bankzaken tegenwoordig
gemakkelijk telefonisch of online (via e-mail, www.rabobank.
nl/zelfregelen of de Rabo Bankieren App) kunt regelen? Of het
nu gaat om betalen, sparen, verzekeren of lenen. Via telefoon
en chat zijn wij bovendien 7 dagen per week dag en nacht bereikbaar.
Persoonlijk advies en service
Voor een vraag over uw pensioen, hypotheek of zakelijke lening gaat u misschien liever met een van onze adviseurs rond
de tafel zitten. In een persoonlijk gesprek op een van onze vestigingen geven zij u graag advies, afgestemd op uw persoonlijke situatie. Informatie over onze diensten en producten vindt
u ook op onze website, of kunt u telefonisch opvragen.
Advies en service aan huis
Is het (tijdelijk) voor u niet mogelijk om naar de bank te komen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Samen met
u zoeken wij naar een passende oplossing. En als het nodig is,
komen onze adviseurs gewoon bij u thuis langs.
Workshop online bankieren
Bent u nog niet zo thuis in online bankieren? Wij maken u
graag wegwijs. In een workshop leggen onze adviseurs u rustig
en duidelijk uit hoe u online kunt bankieren op uw computer,
tablet of mobiele telefoon. Meer weten? Maak een afspraak via
(070) 371 88 88 of meldt u aan via www.rabobank.nl/denhaag.
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Extra informatie voor ondernemers
Geld afstorten
Bent u ondernemer en ontvangt u veel contant geld? Dan kan
het gebruik van sealbags een efficiënte en veilige manier van
afstorten zijn. U kunt de sealbag 7 dagen per week, 24 uur per
dag deponeren in een van onze sealbagautomaten.
Meldt u uw storting vooraf via internetbankieren, dan schrijven
wij het bedrag uiterlijk de volgende werkdag als voorboeking
op uw rekening bij.
Uw muntgeld kunt u bij verschillende vestigingen tijdens openingstijden storten via de afstortautomaat. Het geld wordt direct op uw rekening bijgeschreven.
24/7 online uw bankzaken regelen
Als ondernemer regelt u uw bankzaken natuurlijk het liefst snel
en gemakkelijk. Steeds meer bankzaken kunt u 24/7 per dag
online regelen, waar en wanneer het u maar uitkomt. Een geldbestelling plaatsen, een incasso terugboeken, sealbags bestellen of iDeal op uw website regelen? Daarvoor hoeft u niet speciaal bij ons langs te komen.
Kijk op www.rabobank.nl/bedrijven om te zien wat u zelf direct
kunt regelen.
Onze vestigingen
Voor persoonlijk advies bent u natuurlijk nog steeds welkom
op onze andere kantoren. Deze zijn elke werkdag geopend.
De openingstijden vindt u op www.rabobank.nl/denhaag.

Onze bereikbaarheid
Telefoon en chat: 24uur, 7 dagen per week
Particulieren: (070) 371 88 88
Bedrijven: (070) 371 88 00
Website: www.rabobank.nl/denhaag
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VUILE HUICHELAAR: DE VIJFDE
VAN .... MUZIKAAL CABARET

“We moeten praten”. Als een vrouw dat zegt,
maakt de man dat hij wegkomt. Mannen..... een onuitputtelijke
bron van inspiratie. De Vijfde van ..... Vuile Huichelaar betekent
groot feest. Met klassieke en hilarische (meezing) liedjes én een
stoet aan typetjes. Dus dat wordt lachen, gieren en brullen. Wie
heeft daar geen zin in.
Locatie: Rijswijkse Schouwburg. Aanvang: 20.15 uur. Kosten
€ 26,- voor VOV-leden, en € 28,50 voor niet leden. Excl. busvervoer. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan.
U kunt het bedrag storten op rekening (zie hieronder “Van de evenementencomnmissie”). Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 4 weken voordat het evenement plaatsvindt bij:
Til Heijsteeg tel. 071-8874510
of email: til.heysteeg@ziggo.nl

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 verrassingen 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, gaan dan proberen om kaarten voor de MAX Proms
2018 te verkrijgen.
Bij het bereiken van 40 aanmeldingen wordt U op de reservelijst geplaatst en als U daarna kunt deelnemen dan wordt
U geïnformeerd. Uw deelname en verzoeken graag melden,
liefst via een E-mail, bij Aad Bechtholt:
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.
Tevens willen we u er op wijzen dat er financiële consequenties verbonden zijn aan het boeken van een evenement. Geeft u zich op
voor een evenement dan dient u de kosten van deelname binnen twee weken te voldoen. U kunt het bedrag storten op rekening:
NL35INGB0006564156 t.n.v. Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v. de naam van het evenement.
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen deelnemen dan dient u zelf te zorgen voor vervanging. Wij zijn bereid u te helpen bij het zoeken
naar vervanging. Mocht dat niet lukken dan zijn de financiële consequenties voor u. De vereniging kan niet opdraaien voor de financiële
verplichtingen bij een afzegging.
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REACTIES OP DE MAART-FOTO:

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

Foto ingezonden door: Cees Passchier

Uw reacties graag vóór 10 april naar: kopij@vovvoorschoten.nl

Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Op de foto is huize Voordorp aan de Badhuisstraat te
zien.
Door de Haagse Ned. Hervormde Kerk vereniging Kinderzorg werd in 1908 het buitenhuis Groot Stadwijk
gekocht van het opleidingsinstituut Noorthey. Hun buitenhuis Voordorp in Leiderdorp bleek te klein voor de
opvang van kinderen die door de kinderwetten van 1905
uit de ouderlijke macht gezet mochten worden.

De foto laat ons het voormalige kindertehuis “Nieuw
Voordorp” zien. Ook wel in de volksmond het weeshuis
genoemd. In de loop van zijn bestaan hebben diverse
verbouwingen plaats gevonden.
De kinderen die daar in het gebouw een onderdak hadden waren door een scala van omstandigheden uit de
ouderlijke macht ontheven. Er is een periode geweest
dat er 180 pupillen waren ondergebracht.

Al gauw werd het tehuis ook voor wezen Nieuw Voordorp genoemd. En werd je - meisje of jongen - in die tijd
geplaatst op Nieuw Voordorp dan werd gelijk je koppie
kaalgeschoren. Tegen de luis. Hoe eenzaam moet je je
dan gevoeld hebben tussen al die andere eenzame kinderen?
Maar ook Nieuw Voordorp bleek te klein en zo werd 20
jaar later het huis uitgebreid met een zieken-, kleuter- en
peuterafdeling.
In 1934 werd er een jongenshuis bijgebouwd en in 1951
een aparte directeurswoning die tot dan toe, met echtgenoot, ook in het tehuis woonde.
De kinderen liepen samen naar de kerk of naar school in
het dorp en zo werden ze altijd direct herkend aan hun
geruite schorten, corduroybroek en aan hun zwarte cape
die ze allemaal in de winter droegen.
150 kinderen, zowel jongens als meisjes kon Nieuw
Voordorp huisvesten waar orde, soberheid en regelmaat
regeerden.
Het huis verouderde en helaas kwam in 1974 de verwachte vergunning voor nieuwbouw niet door van het
Ministerie van Justitie zodat Nieuw Voordorp vanwege
financieel economische redenen in 1975 moest sluiten.
Het huis heeft nog jaren leeggestaan totdat het, geheel
vervallen, gesloopt werd en er in 1995 een appartementencomplex werd gebouwd, Beukenrode naar de rode
beuk die nog over was van het voormalige buitenhuis
Stadwijk.
Eef Broekhuizen

Voor dit statige gebouw was een groot grasveld waar
de jeugd veel aan het voetballen was. Het meer dan
100 jarig bestaan had zijn voetsporen nagelaten en het
gebouw verkeerde in een noodzakelijke renovatie. Men
had het plan opgevat voor een volledige nieuwbouw
maar dat viel bij de toezichthoudende organen niet in
goede aarde.
Ook de bezetting was sterk terug gelopen. Uiteindelijk
besloot men het gebouw in 1975 te sluiten. Kinderen die
daar nog waren werden ondergebracht in Haagse kindertehuizen.
Na een leegstand van vele jaren werd het eens zo trotse gebouw, door de slopershamer, met de grond gelijk
gemaakt. Lange tijdwas het een troosteloze kale vlakte.
Diverse plannen werden gemaakt om er toch iets moois
te realiseren. Een plan, wat de doorslag gaf, was om er
een zeer prijzig luxueus appartementen park te bouwen.
Aldus geschiedde.
In 1995 waren de werkzaamheden voltooid. Kennissen
van ons behoorden tot de eersten die er gingen wonen.
Het park kreeg de naam “Beukenrode” dit naar aanleiding van een daar nog altijd bestaande zeer oude beukenboom die in al die jaren getuige was van het wel en
wee wat zich voor het gebouw afspeelde.
Elke herfst toont hij ons weer in volle glorie zijn prachtige
kleuren schakering.
Daan Heijmans.

De foto‘s zijn genomen in 1960 aan de achterkant van de Leidseweg. Het was het bollenland van de fam. de Bruin, wonende
tegenover de Laurentius kerk. In het midden van de foto de twee onder een kap huizen. Links woonde (en nu nog) de familie Laue
op Leidseweg 153. Rechts de fam. Brinks, daarnaast de fam. de Kool en de fam v.Velzen, de melkboer.
Nog meer naar rechts de fam. Steijnebach. Eerst oude bolle schuur, Leidseweg 145. Links van de fam. Laue het huis van kruidenier Ryneveld, Leidseweg 149. De tweede foto is met zicht op Berestein en de Boerderij van Nel(??), het laantje van Nel, nu
Mozartlaan. De foto’s zijn uit het familie album van Tony van Vliet-Laue.
Dick v.Vliet

HEEFT U OUDE FOTO’S?

e Fotoruiek is op
18
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EEN PORTRET VAN...
VOV NIEUWSBRIEF ONTMOET

FRITS KLIJN
Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf
‘NOG 22 MAANDEN EN 4 DAGEN’
Vandaag worden we gastvrij ontvangen door Frits Klijn en zijn vrouw Marijke.
Frits en Marijke zijn 37 jaar gelukkig getrouwd. Gezeten naast hond Isa doet Frits zijn verhaal.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Uitgerekend op mijn 7e verjaardag (Red. Frits is van
1953) verhuisden wij van de Voorburgse Jacob Catsstraat naar Voorschoten. Met onze intrek in de nieuwe
bungalow aan de Bachlaan nr. 9 waren wij een van de
eerste bewoners in Adegeest. Het eind van de Bachlaan
liep toen nog over in polderlandschap.’

Gaat u verhuIzen? Heeft u klussen in- of

rond het huis? Bel RvR Verhuizingen & Diensten.

RvR verhuisdiensten gaat verder dan alléén verhuizen. Wij bieden u desgewenst een
totaaloplossing in diensten vóór, tijdens en na de verhuizing. Tevens kunt u bij ons
terecht voor klussen en onderhoud in en rond het huis, want ook daarbij kunnen
wij u gewoon van dienst zijn!
Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden.
info@rvr-verhuisdiensten.nl • www.rvr-verhuisdiensten.nl

06 14 47 66 77

voorschoten

WAT IS JE BEROEP?
‘Mijn eerste baan was in ’77 bij Makelaarskantoor Rijnland. Als een van de beheerders van een bestand van
3000 huurwoningen deed ik vooral technische klussen.
Later werd het makelaarswerk. Na twee jaar begon ik
bij de Zeven Provinciën als brandschadecorrespondent.
Weer vijf jaar later als schadebehandelaar bij de Leeuw
Makelaardij. Het beheer over de ICT kwam er na verloop
van tijd bij, en toen dat allemaal een beetje veel werd
koos ik definitief voor de ICT. Tegenwoordig is de ICT
bij de Leeuw uitbesteed en nu concentreer ik me op het
helpen van mijn collega’s in het gebruik van software en
het zoeken naar oplossingen bij ICT-vraagstukken. Zo is
mijn hobby mijn werk geworden en doe ik dat al 26 jaar
met genoegen met nog eens 22 maanden en 4 dagen
voor de boeg.’
HOE WAREN JE JEUGDJAREN?
‘De eerste jaren in Voorschoten was een tijd van sterk
aanwezige verzuiling. Kerkgezind als we waren deden
we boodschappen bij winkeliers van dezelfde geloofsstroming en ging ik om die reden naar de School met
de Bijbel. Als nakomer, ten opzichte van mijn drie veel
oudere broers, was ik al snel enig kind thuis. Tot mijn
14e beleefde ik een vrij normale jeugd en genoot van het
ravotten in de polder.’
WELKE GEBEURTENIS IN JE LEVEN MAAKTE DIEPE INDRUK?
‘Rond mijn 14e besefte ik dat er veel spanning was tussen mijn vader en moeder. Op een goede dag werd ik
na thuiskomst van school aan de voordeur weggestuurd.
Mijn moeder werd op dat moment gedwongen opgenomen in Endegeest met paranoïde schizofrenie als indicatie. Het verklaarde de ruzies. Echter, haar familie zorgde
dat ze na een week weer thuis was en hadden wij verder

met haar om te gaan. Het was geen leuke tijd en kostte
mij o.a. mijn eerste eindexamen. Mijn vader scheidde
van mijn moeder. Op mijn 22e vertrok ik ook. Uiteindelijk
had mijn moeder in het Elisabeth Gasthuishof nog een
paar aardige laatste jaren dankzij medicatie. Die medicatie had ze veel eerder moeten nemen, maar ze wilde er
nooit aan. Het heeft al met al een zware stempel gedrukt.
Door haar ziekte was het bijvoorbeeld geen doen met
mijn eigen kinderen bij haar langs te gaan. Met mijn vader had ik een heel goede band. Zijn onverwachte overlijden in ’86 heeft mij ook veel gedaan.’
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Mijn passie is fotograferen. Het zijn vooral auto’s, landschappen en steden, maar ook evenementen, scoutingweekenden en bijvoorbeeld de Paardenmarkt die ik op
de plaat zet. Ik ga autoshows en -musea af, denk aan
de Nationale oldtimershow in Lelystad en het Louwman
Museum. Met het nabewerken van foto’s kan ik dan weer
uren zoet zijn. Mijn mooiste foto’s staan op mijn website:
www.klijnfoto.nl.
In mei gaan we naar Canada en ik verheug me al op
de fantastische objecten die ik daar kan vastleggen. Tvkijken doe ik ook graag en dan vooral naar programma’s
als ‘De Mol’ en ‘De Grote Verbouwing’. ‘Jij houdt toch
ook van verkleedfeestjes, Frits?‘ ‘Klopt. Ik heb uitdossingen gedaan als: banaan, aso, Duitser, Arabier enzo…
hahaha, kan nooit gek genoeg.‘
WELK VERHAAL VERTELT JOUW FAMILIE ALTIJD OVER JOU?
‘Uitspreken kon ik ze niet, maar vanaf mijn 3e wist ik alle
automerken uit het hoofd.’ Marijke vult aan; met vragen
over auto’s, muziek en historische gebeurtenissen zit je
bij Frits altijd goed en hij is de ideale partner in quizzen,
zoals we bijvoorbeeld jaarlijks hebben bij de scouting.
ALS JE EEN BEPAALDE LEEFTIJD VOOR ALTIJD ZOU KUNNEN
AANHOUDEN, WELKE ZOU DAT ZIJN?
‘Mijn 20e. In dat jaar genoot ik van de Lindehoeve die
net open was, had ik mijn rijbewijs op zak, deed ik eindexamen (bleek later gezakt) en maakte ik met mijn vader
een indrukwekkende reis om de wereld via Azië, Australië en Amerika.’

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

21

(MIS)COMMUNICATIE

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

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

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

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Verhaaltjes over grappige (mis)communicatie
uit het boek ‘Ik bedoel maar!’ van Willem de Vos.

SCHOENENDOOS
Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden al die jaren alles gedeeld, alles samen besproken.
Ze hadden geen geheimen voor elkaar, behalve dat de
kleine oude vrouw een schoenendoos bovenin haar linnenkast bewaarde, waar haar man nooit naar gevraagd
en nooit in gekeken had.
Al die jaren had hij niet aan die doos gedacht, totdat zijn
vrouw op een dag ernstig ziek werd en de dokter zei dat
ze niet zou herstellen. Omdat hij van alles wilde regelen,
pakte hij de schoenendoos en bracht hem bij zijn vrouw
op bed. Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat
hij wist wat erin zat.
Toen hij hem openmaakte, vond hij wat haakwerk, en
twee bundels bankbiljetten, samen goed voor een bedrag van € 25.000,-. Hij vroeg haar waar dat vandaan
kwam. Ze zei: ‘Toen wij gingen trouwen, vertelde mijn
grootmoeder me dat het geheim van een gelukkig huwelijk was, nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan om elke
keer als ik boos op jou zou worden, rustig te blijven en
een kleedje te haken.’

De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen
zijn tranen. In de doos lagen slechts twee kleedjes. Ze
was in al die jaren maar twee keer boos op hem geweest.
Gevoelens van geluk overspoelden hem. ‘Schat,’ zei hij,
‘dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar hoe zit
het met al dat geld?’ ‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met
het verkopen van de kleedjes.’

BEKENTENIS
Enkele jaren geleden stond er in de krant een bericht
over Thaise monniken die betrokken waren bij een reeks
schandalen. Monniken zijn gehouden celibatair te leven.
In de traditie waartoe de monnik, over wie dit verhaal
gaat, behoorde, mag er geen enkel lichamelijk contact
zijn met vrouwen. Er waren monniken die zich niet aan
deze regel hadden gehouden. En omdat kranten alleen
maar goed verkocht worden als er ook naar en sensationeel nieuws in staat, leverde het gedrag van deze monniken natuurlijk stof op voor een interessant artikel. De
overgrote meerderheid van de monniken die zich wel
aan de regel hielden was uiteraard geen thema voor
de krant. Onze monnik die in Thailand heel bekend en
zeer geliefd was, vond het de hoogste tijd dat ook hij
zijn bekentenis aflegde. Tijdens een toespraak die hij
voor driehonderd mensen moest houden verzamelde
hij moed en zei: ‘Ik moet u iets bekennen. Het valt me
niet gemakkelijk om het te zeggen. ‘Jaren geleden…’, hij
aarzelde, zag de gespannen en verontruste gezichten
van de toehoorders, maar ging na een korte pauze door:
‘Jaren geleden beleefde ik de gelukkigste uren van mijn
leven.’ Weer onderbrak hij, keek naar de reactie van de
mensen en vervolgde: ‘Wel, jaren geleden bracht ik de
gelukkigste uren van mijn leven door in de armen van
een gehuwde vrouw.’ Het was eruit, hij had zijn bekentenis gedaan.Hij ging verder: ‘Wij omarmden, wij streelden
en kusten elkaar.’
De monnik liet zijn hoofd zakken en keek naar de grond.
Hij kon de ontsteltenis voelen toen de mensen hun adem
inhielden. Velen sloegen hun hand voor de mond en

mompelden: ‘O nee, toch niet ook onze monnik!’
Hij zag uit zijn ooghoeken enkele mensen richting uitgang lopen om waarschijnlijk nooit meer terug te komen.
Toen hief hij zijn hoofd, keek een moment lang aandachtig naar zijn publiek en glimlachte. Nog voor dat iemand
de ruimte had verlaten zei hij: ‘Deze vrouw was mijn
moeder, ze was getrouwd met mijn vader, en ik was haar
baby, en in haar armen bracht ik de gelukkigste uren van
mijn leven door.’ Er werd opgelucht adem gehaald en de
mensen moesten hard lachen. De monnik zei met luide
stem in de microfoon: ‘Nu lachen jullie opgelucht, maar
begrijpen jullie ook op welke manier jullie geluisterd hebben?’
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
SPELEN

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

Eerlijk? Ook al is het dit jaar alweer voor de vijfde keer
Koningsdag, ik moet er toch nog steeds wat aan wennen dat koningin koning werd en meer nog dat 30 april
een heel normale dag is geworden. Ik weet het, het
“hoort bij de tijd”. Zoals de paardenmarkt in Voorschoten nu omstrééks 28 juli is. En dat is helemáál wennen.
De voor mij eerste wisseling van de wacht, sorry troon,
was in 1980. Zo heel drastisch vond ik dat niet ondanks alle rumoer rondom. Hoewel voor mijn gevoel
Juliana nog jaren daarna in naam koningin was, eerde
haar dochter gelukkig haar moeder door Koninginnedag gewoon Koninginnedag te laten op 30 april. En
terecht ook want onder Juliana werd Koninginnedag
een nationale feestdag en daarmee een vrije dag.
In de jaren vijftig was Koninginnedag echt zo’n dag dat je een oranje strik
in je haar droeg, die je moeder had gladgestreken op de klep van de kachel. Op school werden er oranje molentjes op een stokje gemaakt - vouwblaadje, 4 knipjes, omvouwen en vastplakken met een rondje -. Natuurlijk
draaiden de molentjes helaas niet altijd.
En soms, heel soms, werd er op school een kroon geknutseld. Ik geloof
niet dat de meisjes in die tijd er allemaal van droomden om prinsesje te zijn
zoals vandaag de dag het geval is. En het mooist van alles was natuurlijk
als je een echt rood-wit-blauw vlaggetje kreeg.
In de vijftiger jaren waren het met name de Oranjeverenigingen die van
alles organiseerden. Zo verschilden de activiteiten per gemeente. Ergens
in de tweede helft van de vijftiger jaren mochten alle schoolgaande kinderen in Voorschoten naar de film (in het Greenway theater) en kregen
ze allemaal een zakje met oranje snoepjes. In Leidschendam kregen de
kinderen snoepjes in een oranje/koningshuis beker nadat ze met z’n allen
de burgemeester hadden toegezongen met liedjes als Waar de Blanke Top
der Duinen, de Zilv’ren Vloot, het Land Waar Ik Geboren Ben, Ik Heb U Lief
Mijn Nederland en - uiteraard - Oranje Boven. En natuurlijk Het Wilhelmus
waarvan iedereen zowel het eerste als het zesde couplet (mijn schild ende
betrouwen) kende.
In de dorpsstraten hingen overal vlaggen met oranje wimpel en waren etalages met oranje versierd. In veel gemeentes werden door de Oranjeverenigingen ook allerlei spelletjes georganiseerd. Voor de ouderen was dat
meestal touwtrekken en met een kussen slaan. De kinderen konden vaak
meedoen met zakken lopen, met z’n tweeën hardlopen terwijl je benen aan
elkaar gebonden waren, afstanden rennen met de steel van een lepel in je
mond waarop een rauw ei, balletjes gooien in een hoepel, koek happen,
hoelahoepen en steppen (waarbij ik gediskwalificeerd werd omdat ik eerst een stuk ernaast had hardgelopen. Ontroostbaar was
ik, wat een kinderverdriet want ik had toch gewonnen!!!!) Het mooist van alles vond ik de optocht. Zeker als je er zelf in mee
mocht lopen.
Jaren later, bij die volgende koningin, reden de kinderen mee met versierde fietsjes. Maar die hadden we gewoon niet. Ook konden wij nog geen wedstrijd houden wie de mooist versierde hoed had, zoals zovele jaren later en men daarmee een beetje voor
koningin kon spelen. Wij liepen mee met onze molentjes of vlaggetje en heel soms verkleed!!!
Voor aan de optocht liep de fanfare (nu muziekkorps) en daarachter de klassen met al die verklede kinderen, zo nu en dan afgewisseld met een versierde auto van een winkelier. De optocht werd dan weer afgesloten
met weer een muziekkorps uit die gemeente maar dan van een andere gezindte. Want in
Inzendingen
die tijd blies of trommelde je echt niet zomaar met elkaar. Zoals in Voorschoten er de muover vroeger zijn
ziekkorpsen Laurentius en Benvenuto waren.
En nu? Nu krijgen vrijdags de kinderen op school eerst ontbijt waarna ze meedoen aan de Koningsspelen. Om op Koningsdag zelf een kleedje te spreiden waarop ze hun goedbedoelde
rommel te koop aanbieden. Ontbijt, spelen, verkoop. Synoniem dus voor: met de tijd te zijn
meegegaan !

MOnique

altijd welkom!
Bel me:
071- 561 78 16
of mail me:
rubriekVOV@gmail.com
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VERENIGING

OUDERENBELANG

VOORSCHOTEN

UW ADVERTENTIE HIER?
Mail naar:
advertenties@vovvoorschoten.nl
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

DICO

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VRIJHEID;
EEN VERVOLG
Tekst & foto:
Dico van Barneveld

In de vorige editie van de VOV-Nieuwsbrief schreef ik over VRIJHEID.
Ik was van plan er een drieluik van te maken op basis van het acroniem LEF. (een acroniem
is een nieuw woord dat bestaat uit de eerste letters van een aantal betekenisvolle woorden
of begrippen).
Liberté, Egalité en Fraternité. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. De filosofie van grote
Franse denkers zoals Voltaire en Rousseau, die in de 18e-eeuw, voor de Franse revolutie,
de basis legden voor de algemene regels in de Westerse wereld.

Omdat ik LEF een van de mooiste typeringen vind als manier waarop te leven, spreekt dit woord mij aan. Van de Loesje
posters heb ik dan ook de stelregel geadopteerd: Leven is het meervoud van LEF. En dat ligt dan weer in het verlengde
van een ervaringsregel: “Op beslissingsmomenten bepaal je je toekomst”. Beslissen is immers het proces van “een knoop
doorhakken” omdat je je toekomst nou eenmaal vorm moet geven, tenzij je alles maar lijdzaam wilt ondergaan….
Denk er maar eens over na hoe jij jouw leven vorm gegeven hebt. Door bepaalde beslissingen in je leven om iets wel of niet
te doen. Naar welke school, welke vrienden, studierichting, levenspartner, werkgever, welke sport, waar te wonen, wel of
niet een huis kopen/verkopen etc.. Interessante parallelle levens had je kunnen leven als je andere beslissingen genomen
had. En… de vrijheid om die andere beslissingen te nemen heb je altijd gehad. Nee, niet zonder gevolgen, maar dat is altijd
de keerzijde van beslissingen.
Dat wil dus zeggen dat Vrijheid om te beslissen wat je met de rest van je leven gaat doen ook inhoudt dat je de consequenties van je keuzes aanvaardt. En zo niet, dan moet je weer een andere beslissing nemen, eveneens met dan weer
consequenties…
Ik hoorde in een prachtige film (The leisure seeker) over twee oudere mensen die hun laatste vakantiereis met een camper
maken, zeggen: Vrijheid is: als je niets meer te verliezen hebt.
Daar moest ik over nadenken.
Dat is dan misschien wel “vrijheid” maar daar zit iets triests in. Zoals je aan het
eind van je leven niets meer te verliezen hebt. Alle toekomstdromen zijn
vervuld of vervlogen. Het maakt je niet meer uit wat anderen van jou
vinden of vonden. Alle ambitie en drive is verdwenen.
In 1984 werd ik op twee geografische fronten geconfronteerd
met Onvrijheid. In april maakte ik mijn eerste zakenreis
naar Z-Afrika, waar toen nog het apartheidsregime de niet
blanken onderdrukte. Ik kreeg daar alleen met blanke
zakenmensen te doen zowel in het noorden als in de
Kaap. De “zwarten” hadden ondergeschikte baantjes.
Je zag ze eigenlijk alleen in de schoonmaak of in de
bediening en werden minderwaardig behandeld. In
Durban zag ik op de bankjes op de boulevard aan de
Indische oceaan tot mijn ontzetting plaatjes met de
tekst: “Alleen voor blankies”.
In september van dat jaar ging ik met mijn vriend
Piet en onze partners een aantal dagen met de auto
naar Berlijn om daar de marathon van West-Berlijn
te lopen. Het zou nog ruim 5 jaar duren voor de muur
zou vallen. Alleen al de belevenis van de grens over
te steken en in vijandelijk gebied te komen maakten
dat “onvrijheid” tastbaar werd. Toen we later een “toeristisch uitstapje” naar Oost-Duitsland maakten via Checkpoint Charlie, voelden wij - de naoorlogse generatie - voor
het eerst aan den lijve de dreiging van een totalitair regime.
Wordt vervolgd
“Standbeeld van Nelson Mandela (1918-2013) voor
de Victor Verster gevangenis te Paarl, vanwaaruit hij na
28 jaar gevangenschap (1962-1990) in vrijheid werd gesteld.
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GISELLA

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

KOFFIE, NIEUWS
& DEMOCRATIE

Er zijn ochtendmensen en avondmensen. Ik ben
een ochtendmens: lekker vroeg een kopje koffie
Door:
met een geroosterde boterham met jam terwijl op
de televisie het ene na het andere nieuws wordt
Gisella van Duijnen
voorgeschoteld, heerlijk. Zo ook een paar dagen
geleden toen ik uit mijn overpeinzingen over mijn
voorgenomen reis naar Istanbul, wakker geschud werd door het nieuws van de
komende gemeentelijke verkiezingen. De landelijke kopstukken stonden klaar om
zich in het debat te storten aangezien het meer zou gaan over de landelijke politiek.
Ik was meteen klaar wakker. Kort geleden had ik in het plaatselijk blad gelezen dat
de VVD voorstander was voor de bouw van betaalbare senioren woningen in het
centrum van het dorp. Wethouder Nanning Mol was kort na dit bericht naar het senioren café gekomen om een praatje met
de senioren te maken.
De gelegenheid was te mooi voor woorden, ik wilde graag weten of het verhaal waar was. In het dorp betaalbare senioren
woningen, daar zitten velen van ons te wachten. Een bijkomstigheid is dat gezinswoningen op de markt komen, juist nu
terwijl de huizenmarkt op slot zit, volgens ingewijden.

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

De wethouder was zeer welwillend maar zijn antwoord vond ik niet bevredigend:
- Inderdaad, de VVD was voor de bouw van senioren woningen op het MOC terrein, maar wanneer?
- Tja, we leven in een democratie, de consensus van de andere partijen is noodzakelijk, aangezien we leven in een
democratie !
- Dat we in een democratie leven heb ik in extenso gehoord.
Ik werd kribbig en de wethouder was verbaasd dat ik boos werd. We leven immers in een democratie? Dat ik klein wil
wonen en in het dorp dat is toch in de handen van de democratie? Hoe zit mijn droom appartement er uit? Was zijn vraag.
In het dorp, grote woonkamer, slaapkamer en badkamer. Geschikt voor rolstoel, keukenblok ontworpen door vrouwelijk
architect met oude ouders! (Geen kasten waar een ladder nodig is en geen koelkast die alleen te gebruiken is liggend of
hurkend op de vloer!)
Na deze les in democratie en consensus was ik een paar dagen naar Istanbul, waar ik ook veel over democratie hoorde
spreken. Blijkbaar stemt het de bevolking van een land tot tevredenheid te weten dat het volk theoretisch de baas is.
Ik sloot mijn oren en genoot van de stad, de mensen, het lekkere eten, het lawaai en van alles dat van Istanbul maakt wat
Istanbul is. Amper naar de krantenkoppen gekeken.

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

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

Nu ben ik terug naar mijn eigen problemen. Ik heb tegen de wethouder gezegd dat ik niet meer ging stemmen aangezien alle politici om zieltjes te winnen van alles beloven om na de verkiezingen ze weer te vergeten. Maar zoals Dico van
Barneveld het zegt in het magazine van maart, stemmen is een plicht, wie niet stemt mag niet mopperen. Hij/zij heeft niet
meegedaan aan het democratisch spel dat mensen kiest die zogenaamd namens ons de lakens uit delen.
Betaalbare woningen in het centrum zullen op den duur wel komen, maar ik zal het waarschijnlijk niet meer meemaken.
Als ochtendmens zal ik mijn koffie wel blijven drinken maar zonder het nieuws, ik zal me alleen maar ergeren, ik kan beter
filmpjes met Donald Duck zien. Ik kan de wereld niet veranderen noch verbeteren. Niemand zit te wachten op een oude
vrouwelijke don Quichot!
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Leve de
Koningin,
leve het
Vaderland,
hoe-zee!

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.
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.
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.

Het is een wijsheid als een koe,
dat hoe langer men leeft, hoe
meer herinneringen men opslaat.
Het gevaar bestaat wel, dat die
herinneringen te gekleurd worden
Tekst en foto’s:
weergegeven.
Ik probeer daarvoor te waken.
Theo Groenewege
Deze keer wil ik mijn militaire
diensttijd onder de loep nemen.
Volgens mijn “Sociaal Paspoort” ben ik op 23 februari 1949
in dienst getreden, oorspronkelijk als matroos VSD (voor
speciale diensten), later werd het schrijver 2e klas.
Op 3 juni 1949 vertrok ik naar Ned. Oost Indië en ik kwam
terug in Nederland op 11 juli 1950 (2 dagen na mijn 21ste verjaardag. De z.g. “Eerste Oefening” startte dus in de
winter en dat hebben mijn dienstmaten en ik geweten! Ons
verblijf bestond uit golfplaten en had twee verdiepingen
met dubbele bedden. Er was wel verwarming, maar die
was niet toereikend. De meesten van ons gingen dan ook
met een trui aan naar bed.
Onze opleiding zou niet compleet geweest zijn als we niet
zouden hebben geleerd om met een sloep te varen. En dat
onder barre weersomstandigheden. We droegen dan ook
allemaal onze oliejas. “Haal op, gelijk!” luidde het commando.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

En daar gingen we op de Loosdrechtse Plassen in Maart
1949. We maakten er zelfs een wedstrijd van met een
andere sloep. En vervolgens moest onze leus worden geoefend. We wachtten wel tot we aan land waren., want de
petten moesten erbij omhoog worden gegooid en dat kon
je moeilijk op het water doen. “Hoe-zee!” We zouden ons
mannetje kunnen staan in de Oost!
Eigenlijk is dat een understatement. Niemand verwachtte,
dat de Nederlandse Marine naar de Oost zou gaan om te
roeien!
Het stond toen overigens nog niet vast wie er naar de Oost
zou vertrekken. Mij was het wel in het vooruitzicht gesteld
en het avontuur trok me wel. Onze missie was gericht op
Orde en Vrede.
Het troepentransportschip, waarmee we de heenreis
maakten, heette de “Zuiderkruis”. Van tijd tot tijd waren er
hoge golven met veel zeezieken tot gevolg, maar ik bleek
zeebenen te hebben; die zijn me later goed van pas gekomen.
Juist tijdens zo’n stormachtige periode stonden er kapucijners met spek op het menu. Het was mijn lievelingsgerecht. Mijn maten hadden dat kennelijk in de gaten, want
de een na de ander schoof zijn spek over op mijn bord. Het
hielp niet tegen zeeziekte, zoals al spoedig bleek.

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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Ingezonden
VAN
LOTJE
GETIKT!

De heer De Kadt is boos. In zijn functie van directeur van de Eerste Nederlandse Kattenhogeschool
(ENK) is hem zojuist ter ore gekomen hoe een afgestudeerde van zijn school zich misdragen zou
hebben, althans zo werd beweerd. Het zit de directeur het meeste dwars, dat het juist deze kat is,
die de naam van zijn school te grabbel zou hebben gegooid. Immers zij is cum laude afgestudeerd
en wordt ten voorbeeld gesteld aan haar broederen en zusteren, die het zover niet hebben geschopt.
Het is nog steeds zo, dat het aantal studenten, dat gesjeesd is, vele malen het aantal geslaagde afgestudeerden overtreft. Van die laatste categorie zijn er in Nederland slechts 10 en maar één hiervan
is met vlag en wimpel geslaagd, namelijk Lotje Paap.
Terwijl de directeur voor de spiegel zijn das met kattenmotief strikt overlegt hij bij zichzelf hoe hij de
zaak aan zal pakken. Het staat voor hem als een paal boven water vast, dat de naam van zijn school
moet worden gezuiverd. Katja, zijn vrouw, slaat haar man bezorgd gade. Zij heeft hem zelden horen
vloeken, maar deze keer voelde hij zich kennelijk wel heel erg gegriefd. “Wel alle verdomde katten
nog aan toe!” was zijn eerste reactie en vooral dat “verdomde” paste niet in de mond van haar fijn
besnaarde man. Vervolgens moest dochter Minoes het ontgelden. “Zet die verdomde CD eens af”
beet haar man zijn dochter toe. En het was nog wel de CD met die beroemde kattenaria, gezongen
door Elisabeth Schwarzkopf, welke CD door de gangen van de kattenhogeschool pleegt te galmen,
opdat de studenten zich vertrouwd zouden voelen.
Het was de heer De Kadt allemaal te veel. Zijn hele leven was aan katten gewijd en de hogeschool
was in feite de kroon op zijn werk. Dat de naam van die school door het slijk dreigde te worden gehaald was onverteerbaar.

ZIEN
KAKKEN
DOET
KAKKEN

Buiten het spraakonderwijs werd er op de school ook onderricht gegeven in hoe de studenten zich
dienden te gedragen. Een hoofdregel luidde: “Doe je behoefte op een daartoe geëigende plaats”. En
het was nu net die hoofdregel, waartegen Lotje Paap zou hebben gezondigd. Inderdaad “zou”, want
het stond voor de heer De Kadt nog niet vast, dat zijn gewezen leerlinge schuldig was. Immers was
er in het huis, waar zij verbleef en waar zij tot haar daad zou zijn gekomen, niet ook een hond? Die
zijn niet altijd even zindelijk om het zacht uit te drukken.
Dit bedacht hebbende besluit de heer De Kadt een grondige expertise te zullen eisen van de uitwerpselen, die door de plaats, waar zij werden aangetroffen het gedragsonderwijs op zijn school dreigden
te ondermijnen. En zouden die uitwerpselen onverhoopt niet meer te achterhalen zijn, dan bestond
altijd nog de mogelijkheid van het inschakelen van een geurdeskundige.
De directeur van de Kattenhogeschool recht zijn rug, geeft vrouw en dochter een zoen en begeeft
zich naar de plaats des onheils.
Nadat de heer De Kadt gehaast zijn woning verlaten had, sloeg hij linksaf de volgende straat in en
botste bijna tegen twee dames op. Ho, ho, meneer De Kadt zei Mies Muis, want die was het, samen
met haar zus Jansje en ook samen gespecialiseerd in het schoonmaken van kattenbakken. Wat ziet
u er bedrukt uit, toch geen last van muizenissen? Nou nee, zei De Kadt, het is veel ernstiger. Mijn
school wordt door het slijk gehaald. Nadat De Kadt in het kort verteld heeft wat er aan de hand is,
barsten de zusje Muis in lachen uit. Uw verhaal is totaal achterhaald zei Mies nadat ze uitgelachen
was. Het huis, waar Lotje Paap haar wandaad zou hebben begaan, is inmiddels geheel verzegeld,
waardoor niemand er meer in kan. De bewoners zitten in voorlopige hechtenis. De kwade pier is hier
Leo Zeepaard. Hij kan het niet hebben, dat hij geen lid mag worden van onze huisdierenvereniging
en gooit allerlei geruchten de lucht in. De politie heeft er dagwerk aan. Volgens Zeepaard was in het
huis een hondenasiel en dat schijnt op waarheid te berusten.

Ingezonden
HERINNERINGEN
Geveld door de griep borrelden verre herinneringen naar boven. De jaren dertig, Spoorwijk was een nieuwe landelijke,
saamhorige wijk in Den Haag met open speelgebieden over
het spoor en het Westhof parkje. Er was nog geen verkeer, we
speelden altijd buiten: gooi een bal tegen de muur spring erover heen en degene achter je vangt hem weer op (nooit boze
mensen gehoord die het gebonk zat waren).
Bok-bok-bok hoeveel horens op mijn kop, arme rug als je het
niet raadde. Beeldenverkopertje, stabal, priktol of tollen met
een zweepje. We hinkelden met een stukje ketting of een bezemsteel en de moeders draaiden graag het grote springtouw
in het rond.

len, op zijn rug, twee trappen op te sjouwen. Als het meezat
antraciet viertjes of anders eierkolen. Mijn slaapkamer lag
naast het kolenhok.
Wekelijks werd de huur, twee gulden per week, opgehaald
evenals de verzekeringsman en de man van de begrafenispolis 0,5 en 1 cent. De man van de gasmeter kwam langs om de
gasmunten met een v erin af te rekenen. Mijn vader als gasfitter was erg handig met het verzegelen van de meter. Als het
hard vroor moest de watermeter, achter de voordeur worden
ingepakt met oude dekens en afgesloten, om het enige tappunt in huis niet te laten bevriezen. De ijsbloemen kwamen de
hele winter niet van de slaapkamerramen en de buitenmuur.

Als het meezat mocht je voor 3 cent per uur een step huren op
woensdagmiddag bij de fietsenmaker. Grote traktatie: een ijsje
dubbeldik van 2,5 cent bij Jamin, met chocola 5 cent. Er kwam
van alles langs de deur: de man met garen en band, de voddenman, de petroleumkar, de schillenboer, de scharensliep en
in de zomer handkarren vol met kersen of aardbeien. Rond de
kerst liep een man op de middenweg hard te roepen: “hazen
en konijnenvelluh” met aan een stok, over zijn schouder, de
velletjes van de gevilde beestjes.
Het paard van de melkboer trok met zijn bek aan de, wekelijkse gepoetste, koperen bel en de melk werd met 0,5 litermaat
in de pan gegoten. Op vrijdagavond kwam een, op een soort
vitrine opgebouwde bakfiets, kaasboer door de straten om zijn
handel te slijten.

In die tijd moet ik een grote pop met baby gekregen hebben.
Ze had alleen geen hoofd. Dat hoofd hebben wij bij een poppendokter op het Spui kunnen kopen, een geweldige winkel.
Het was ook crisistijd. Mijn vader was werkloos. Van de steun
kregen we 1 kg. uien en 1 kg. penen, waarvoor in de rij moest
worden gestaan en het liefst niet gezien worden.
Mijn ouders mochten voor mij een geruite jurk van juteachtige
stof, lange kriebelkousen en lompe schoenen afhalen.
Wie een fiets had hoefde als werkloze niet het fl. 2,50 kostende
belastingplaatje te betalen, maar er kwam dan wel een gat in.
Ik werd met de Haagse bleekneusjes naar Soesterberg gestuurd om aan te sterken. Resultaat na 6 weken: 6 ons afgevallen, wat een regime.
De moeder van mijn vriendinnetje haalde de klei van de aardappelen en bracht het weer naar de groenteboer, daar had ze
niet voor betaald, een aardappel aub.
Zaterdag gingen we tegen sluitingstijd naar bakker Bos voor
retour brood, brood dat de bakkerskar niet had verkocht, en
mijn moeder kreeg bij de melkboer de kapjes die over waren
na het snijden van de kaas op de machine voor een prikkie.

Mijn moeder haalde iedere zaterdag twee emmers kokend water bij de waterstoker voor de was die, als het meezat, na vele
bewerkingen op woensdag gestreken werd. Ik begrijp nu pas
waarom onze lakens zo snel versleten. Een op bed en een in
de was en dat met een harde borstel op een wasbord. Ook de
pannen waren niet zo sterk, zat er een gaatje in de bodem dan
werd dat gedicht met een aan binnen- en buitenkant metalen
rondje met daartussen “asbest” en dan vastgeschroefd.
In het najaar kwam de kolenboer langs om een paar mud ko-

Nu ik dit schrijf, besef ik waarom ik af en toe zo verdraaid zuinig en krenterig kan zijn. Al met al was het een fijne jeugd en
kijk ik er met warmte op terug.
An Meershoek-Vinju

De heer De Kadt kan niet zeggen hoe opgelucht hij is. Hij zou de zusjes Muis wel aan zijn behaarde
borst willen drukken, maar is daar te veel heer voor. In plaats daarvan nodigt hij de zusjes uit hem te
volgen naar zijn huis, waarnaar ze trouwens reeds onderweg waren om hun beroep van kattenbakken-schoonmaaksters uit te oefenen.

Theo
Groenewege
32

Kadja de Kadt is blij haar man weer te zien, vrolijk en wel en in het gezelschap van de haar bekende
zusjes Muis. Nadat ze is bijgepraat geeft ze haar man een opgeluchte zoen en begeeft ze zich naar
de keuken om een kopje koffie te zetten.
De zusjes Muis gaan samen met hun klant naar de zaal, waar 10 kattenbakken naast elkaar staan
zonder afscheidingen. De heer De Kadt is behulpzaam bij het verplaatsen van een baal hooi, maar
laat de meisjes muis verder hun gang gaan.
Zo is er toch nog een vredig einde gekomen aan een dag, die dramatisch leek te worden.
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TENNISPARK ADEGEEST NODIGT LEDEN
VAN DE VOV UIT OM KENNIS TE MAKEN
Stichting Tennispark Adegeest is in 1989 opgericht en centraal gelegen
op het gemeentelijk sportpark aan de Weddeloop 4 in Voorschoten. Het
tennispark biedt tennisplezier voor alle leeftijden en heeft sportiviteit en
gezelligheid hoog in het vaandel staan.
Er zijn acht allweather tennisbanen met speelgelegenheid voor jong en
oud en voor zowel de beginnende, recreatieve als de geoefende tennisspeler/ster. Het park is nagenoeg het hele jaar geopend en er kan zeven
dagen per week getennist worden.
Van de circa 500 leden is de categorie 50plus tennissers/sters goed vertegenwoordigd. Er worden voor deze leden diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er het jaarlijkse alom
bekende 50plus toernooi, is er elke
woensdagochtend rackettrekken en
zijn er diverse interne competities
en clubkampioenschappen.
In samenwerking met tennisschool
Leiden zijn voor zowel de beginnende als de gevorderde tennisser
individueel of in groepsverband lesen -trainingsmogelijkheden.

TENNISPARK ADEGEEST BIEDT LEDEN VAN DE VOV:
• In de middaguren een gereduceerd baanhuurtarief van € 12.- per uur.
Met 4 personen komt dat dan dus op € 3.- per persoon per uur.
• Ontvangst met een kopje koffie of thee.
• Geen inschrijfgeld verschuldigd bij het aangaan van een lidmaatschap.
Het zal duidelijk zijn dat er minimaal 2 (maar liever 4) personen nodig zijn om van dit
aanbod gebruik te maken. Hebt u interesse meldt u dan met uw eventueel geinteresseerde vrienden en kennissen aan bij Gé van Niekerk 06 224 482 12 en geef uw
voorkeur voor een bepaalde middag aan.

GRATIS JEU DE BOULES-LES
Dat bewegen goed is voor iedereen is algemeen bekend.
Maar als springen en hardlopen iets minder gaat hebben
wij een goed alternatief voor U. Daarom gaat jeu-de-boulesvereniging “De Six Pret” uit Voorschoten in april a.s. weer
jeu-de-boules-les geven voor enthousiastelingen die kennis
willen maken met het jeu-de-boulesspel.
Op twee maandagmiddagen zullen de regels van het spel
uitgelegd worden en zal met de boules worden geoefend.
De theorielessen worden gegeven in “Activiteitencentrum
“De Boschbloem” aan de B.S. van der Oyelaan. Het oefenen
met de boules vindt plaats op het terrein naast dit centrum.
De lessen zijn op maandag 9 en maandag 16 april en
beginnen om 14.00 uur. Boules zijn aanwezig.
Deelname aan de lessen is geheel gratis en vrijblijvend.
Voor informatie en opgave:
Henk Hooiveld tel. 071 561 2284 of 06 536 740 44
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TIJD KOPEN

Wij ontvangen graag uw reacties en/of kopij op: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven mag natuurlijk ook. Handgeschreven reacties mag u
sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
Sluitingsdatum voor de Nieuwsbrief van mei/juni is UITERLIJK(!) 10 APRIL

Vanuit Princeton, New Jersey, schrijft Pia de Jong in het NRC over
wat haar opvalt. Wij plaatsen met toestemming haar column van
26 februari jl:

Ik zie ze nog staan. Mannen van rond de dertig, in een lange
rij voor een kliniek, in de hete zon in Mobile, Alabama. Stuk
voor stuk hoopten ze dat hun bloeddruk hoog genoeg was om
in aanmerking te komen voor deelname aan een farmaceutische studie. In ruil daarvoor zouden ze medische zorg krijgen
en medicijnen. Gratis.
De mannen, de meesten zwart, in de rij meldden zich aan
omdat ze te arm waren om medicijnen te betalen. Dit was
hun kans op medische zorg. Uiteraard voor zolang de studie
duurde. Daarna waren ze weer op zichzelf aangewezen. De
treurnis van de situatie maakte diepe indruk op me. Door hun
armoede waren deze mannen bij voorbaat kansloos.
Wat een contrast met mijn buurman. Toen ik hem vijf jaar
geleden leerde kennen – hij was toen zeventig – was net een
zeldzame vorm van leukemie vastgesteld. Daar hoorde een
gemiddelde toekomstverwachting bij van zo’n vijf jaar. Maar
toevallig was er net een nieuw medicijn op de markt. Effectief,
maar zeer duur. Medicare, de zorgverzekering van de overheid
voor mensen boven de 65, betaalde een
klein deel van dit bedrag. Zijn eigen verzekering een groter deel. Wat er nog ontbrak, zo’n 17.000 dollar per jaar, betaalde
hij uit eigen zak. Het medicijn sloeg aan.
Buurman kon zijn leven voortzetten zoals hij dat altijd had gedaan.
Tot zijn gezondheid na twee jaar verslechterde. Dankzij de regelmatige controle in het gerenommeerde Memorial
Sloan Kettering kankercentrum in New
York kon er meteen worden ingegrepen.
Er was een kans dat als er een ander,
eveneens kostbaar medicijn aan het bestaande werd toegevoegd, dit weer effectief werd.

En zowaar, weer had hij geluk. De symptomen verminderden.
Hij voelde zich weer uitstekend. Buurman kon opnieuw met
volle kracht vooruit. Als ik op een ochtend binnenloop is hij
aan het pakken voor zijn vakantie. Op de keukentafel liggen
de pillen klaar die de koffer in moeten. Een complete miniapotheek. Gemiddeld betaalt hij zelf inmiddels zo’n 4.000 dollar per maand aan zijn medicijnen.
„Het valt niet altijd mee met het vooruitzicht te leven dat de
medicijnen uitgewerkt raken”, vertelt hij. „Dat kan elk moment gebeuren.” Hij legt zijn snorkel in de koffer .
„En wat dan?”, vraag ik.
„Dan krijg ik een beenmergtransplantatie. Heel risicovol, maar
als het slaagt, ben ik voorgoed genezen. Wel een uiterst intensieve behandeling. Een tijd in quarantaine, een heftige ingreep, een lange herstelperiode.” Hij controleert de inhoud
van zijn golftas. „Gelukkig kan ik bijleggen wat de verzekering niet vergoedt”, zegt hij.
Zijn persoonlijke trainer, die hem met zijn dagelijkse bezoeken in topvorm houdt, staat voor de deur. Volgens de behandelend arts de beste investering in zijn
gezondheid. Buurman ziet er dan ook
blakend uit. Brengt veel tijd door met
zijn kinderen en kleinkinderen, schrijft
boeken, en reist de wereld rond.
Net als zijn kwieke 99-jarige moeder
hoopt hij elke medische tegenslag het
hoofd te kunnen bieden. Tijd kopen
noemt hij dat.
Hoe anders is zijn situatie dan die van
de mannen in Mobile, Alabama. Ik vraag
me af hoeveel van hen, zo’n 25 jaar later,
nog in leven zijn. Heeft iemand hun tijd
gekocht?
Reacties naar pdejong@ias.edu
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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

LENTESCHOTEL

• behandeling van tandvleesproblemen

met zalm en venkel

• second opinion, een eerlijk vrijblijvend advies

Recept voor 4 personen

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

NODIG:

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:

3 el olijfolie extra vierge
2 grote venkelknollen
1 bos bospeen geraspt
500 g grote vastkokende
aardappelen geschild
250 ml slagroom

2 citroenen schoongeboend
zwarte peper
4 zalmfilets a 125 gram
Verse dille
Ovenschaal

VOORBEREIDING:

WOORDZOEKER

Verwarm de oven voor tot 200°C. Vet de Ovenschaal in
met 1 el olie. Breng in een ruime pan water aan de kook.
Snijd de korte stelen en het venkelgroen van de venkelknollen (bewaar dit), snijd de harde kern aan de onderkant
weg. Snijd de bollen rechtop in smalle plakken. Halveer de
bospeen in de lengte. Kook de groenten 5 min. en giet ze
af in een vergiet. Snijd of schaaf de aardappelen in zo dun
mogelijke plakken.
Schik de aardappelen en groenten laag voor laag in de
ovenschaal en bestrooi elk laagje met wat zout, peper en
nootmuskaat.

VOORBEREIDING:
Dek de schaal af met aluminiumfolie. Zet de schaal 45 min.
in de oven. Pers ½ citroen uit, snijd de rest in plakjes. Klop
de olie met 1 el citroensap en 1 tl zwarte peper en wrijf de
zalm hiermee in.
Neem de gratin uit de oven (maar laat de oven aan staan),
leg de zalm boven op de groenten, verdeel de
citroenplakjes over de zalm en druppel de
rest van de citroenolie erover.
Schuif de schaal, zonder folie,
terug in de oven en laat het
gerecht nog 10 min. garen.
Strooi de dille en fijngehakte
venkel over de vis
en serveer direct.
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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

UW KORTINGS-AANBIEDING HIER?

Treubplein 2 - 071 561 79 79

winkelcentrum Hofland
071 576 56 33

Bel met Gé van Niekerk, 071 561 22 85

10% korting op alle
andere producten

YOUR LIFE SPORTSCLUB
Industrieweg 4 - 071 561 19 06

10% korting alle
daluren abonnementen

Butterfly

10% korting

advertenties@vovvoorschoten.nl
RAYTHO

7,5% korting

zie advertentie
in dit blad

of mail naar:

Schoolstraat 111, Voorschoten
Langstraat 49, Wassenaar

Verhuur en verkoop van o.a.:
Vakantieartikelenverhuur Skiboxen • Sneeuwkettingen
Bagagekarren • Dakdragers
Dobbeweg 2R
Skiservice
071 30 30 969
Stalling en onderhoud van:
15% korting voor VOV leden Caravans • Sloepen • Motor(geldt alleen voor Thule producten) fietsen • etc

€ 2,50 korting
op rijbewijskeuringen
Locatie: Rooseveltstraat 65, Leiden. 071-5160020
Zie www.scal.nl voor meer informatie.

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

KERAMIEK/
HANDWERKEN

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

PATCHWORK

BILJARTEN/
KLAVERJASSEN

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

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

SOOSMIDDAG

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

Bij het boeken
een behandeling
ontvangt
u als lid van het
VOVvan
leden
ontvangen 10%
korting
VOV 10%
bij hetvan
boeken
van een behandeling.
bij korting
het boeken
een behandeling.

KUNSTGALERIJ
Ben Vleeming,
Tel: 071-5614363

DAGREIZEN

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

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

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

VOV-SPONSOR
HULDE AAN JUMBO ROEMER!

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

TEKENEN/
SCHILDEREN

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

Kortenaearlaan 46 - 071 5323053 / 06 13268525
Het opstellen van een inmeet -en aanbevelingsrapport t.w.v. € 50,- excl. btw is voor VOV leden gratis.

Voorstraat 13 (071) 561 27 02

15% korting op bedden

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

KLAVERJASSEN

CONSEPTO
HEKWERKADVIES

Dobbeweg 2 - 071 560 02 00

Treubplein 2
071 561 79 79

BRIDGEN

Maandagmiddag
van 13.30-16.30 uur.
Gijs Lyklema,
Tel: 071 5428536

10% korting

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

Dinsdag tm zondag
open v.a. 17.00 uur

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
Correctors:
Jeanneke de Nooijer
Dico van Barneveld
Inzendadres kopij:
Mail: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven: Mieke van Berkum,
Bartoklaan 7, 2252 CW Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!
Advertenties
advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging Nieuwsbrief
Theo Bakker, Tel: 071 561 79 07
CORRESPONDENTIEADRES:

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
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Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
Leden van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten ontvangen 10% op de geldende tarieven voor hun aangifte inkomstenbelasting. Wij hanteren
speciale tarieven voor de begeleiding bij het invullen en beoordelen van de door de belastingdienst vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting.

Koeleman Hilversum

Koeleman Voorschoten

Koeleman Amsterdam

Vreelandseweg 7
1216 CG Hilversum
Tel. 035 62 443 41

Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

Mensinge 28
1083 HC Amsterdam
Tel. 020 44 20 798

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl

