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Ingezonden gedichten door onze leden.
Verhaal over Cataract (staar),
een veelvoorkomende oogziekte.

Cataract is, zoals we het meestal noemen, staar, een veelvoorkomende oogziekte. In verreweg de meeste gevallen is ouderdom de oorzaak. Soms kan staar ook aangeboren zijn, of het
gevolg van een beschadiging in het oog, of van een ziekte.
Voor in het oog, achter de pupil ligt de ooglens. Deze is helder
en doorzichtig. Daardoor kan het licht er ongehinderd doorheen vallen op het netvlies en kunnen we beelden scherp zien.
Bij staar (cataract) wordt de ooglens troebel. Hierdoor kan het
licht het netvlies niet meer goed bereiken en ga je waziger zien.
Het begon bij mij met steeds slechter wordend zicht in de schemering, een toenemende gevoeligheid voor tegemoetkomende
autokoplampen en een soort flubbertjes die af en toe het zicht
verstoorden, dus… op naar de huisarts en die verwees direct
naar de Horsten oogkliniek.

Dineren bij gezinnen.
Bijeenkomst, keuzes in de laatste levensjaren.
Uitleg van het informatie doublet, klaverjasseizoen
en de ‘hersenkraker’...

DE NOTARIS
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Elke maand een informatief stuk geschreven door
mw. mr P.M. Kroes van notariskantoor Perez.
Verslag van bezoek aan leden bij feestelijkheden
of verdrietige zaken.
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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?
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Rubriek over onderwerpen van vroeger.
Column over gelijkheid en broederschap.
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Gisella van Duijnen; “Hamsteren”
‘Autorally deel 1’ Verhaal van Theo Groenewege
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EEN PORTRET VAN...
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INGEZONDEN

37

RECEPT/PUZZEL

Elke maand een interview met één van onze leden.
Het Monument. Column van Joop Peeters.
Ingezonden reacties of verhalen door onze lezers.
Elke maand een heerlijk recept en een leuke puzzel.

38

KORTINGSPARADE

39

ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.
Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Van de Redactie
CATARACT

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering, over de
AVG en wat dit betekent voor de VOV en de leden.
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GEDICHTEN

Paasbest
Ei, ei, koerei.
Ik ben blij.
De zon schijnt weer.
En ook dit keer.
Wordt alles groen en geel.
Worden paaseitjes aan takken gehangen.
Ik kies dit jaar eieren.
Voor mijn geld.
Eitjes van chocola, suikergoed of marsepein.
En haasjes van fondant.
Gevuld, massief, gekleurd of hol.
Ik kan er geen chocola meer van maken.
Haasjes in mandjes, voor kinderhandjes.
Zakken van papier gevuld met, paas plezier.
Kinderen die vragen, worden overgeslagen.
Het gaat door mijn hoofd.
Narcissen in potten.
Staan bij mij voor het raam.
Met Pasen komen we allemaal saam.

Vergeet
me Er bloeit een bloempje
niet Langs velden en langs dauw

Haar oog is als de hemel
Zo helder en zo blauw
Het kent maar weinig woorden
Hoe vriendelijk het ook ziet
‘t Zegt altijd hetzelfde
‘Vergeet mij niet’

Fantastisch vriendelijke dames aan de receptie en daarna de
oogarts. Het onderzoek was snel gepiept met als conclusie u
heeft beginnende staar, hier heeft u een recept voor een nieuwe bril en komt u over een half jaar maar terug. Dat was in
principe natuurlijk correct maar ik vond de sfeer waarin e.e.a.
plaats vond niet prettig. Ben een half jaar later terug gegaan
naar de huisarts heb uitgelegd dat ik mij niet prettig voelde in
onze lokale kliniek en een verwijzing gevraagd naar het oogziekenhuis in Rotterdam.

En vieren het voorjaar.
We smullen en smikkelen.
En wikkelen wat af aan zilver papier.
We eten taart en bonbons.
Straks komt de visite bij ons.
Oom Daan brengt de slagroom mee.
Geklopt en geslagen,
Voor op de advocaat.
Een liter nog wel.
Oh, ik hoor al de bel.
Ik krijg nu al kippenvel.
Dan gaan we fietsen of lopen.
Langs de plassen in onze winterjassen,
en mutsen en shawls.
Langs dotters en riet.
Met gevulde magen.
Of we varen op de Vliet deze dagen.
In onze zomerkleren.
De tijd zal het leren.
ML

Opnieuw vriendelijke dames achter de balie en minstens zo
belangrijk een vriendelijke oogarts. Hij constateerde staar en
zei: daar kunnen we wat aan doen, als u het er mee eens bent
maak svp een afspraak aan de balie en dan zien we elkaar
later wellicht in de operatiezaal terug. Een vraag die nog ter
tafel kwam was, kunt u een goed kwartier stil zitten zodat we de
operatie snel en eenvoudig kunnen uitvoeren. Heb hem uitgelegd dat lang stil zitten niet mijn hobby was en hij antwoordde
daarop dat er dan meestal extra verdoving werd toegepast om
dat op te lossen. Hierna had ik ook nog een vraag aan de arts,
zijn accent was alom aanwezig Italiaans en ik wilde graag weten hoe hij in Nederland terecht was gekomen. Het antwoord
was eenvoudig, mijn vrouw, oftewel de liefde. Daarna op naar
de balie waar ik tot mijn verbazing vier afspraken kreeg en wel
alle vier achter elkaar.

Oogmeeting, aan de hand hiervan wordt de sterkte van de
nieuwe lenzen bepaald. Optometrist, welke lens past het beste
bij je wensen en je ogen. Verpleegkundige, legt uit wat er op de
dag van de operatie gebeurt, ook de geplande verdoving wordt
uitgelegd. In mijn geval heb ik aangegeven liever te slapen tijdens de operatie, dat werd doorverwezen naar de anesthesist.
Anesthesist, bent u gezond? Hoe zwaar bent u? ah, u wilt liever onder narcose, waarom? Het stil liggen zal mij niet lukken.
Dan regelen wij een narcose voor u.

Het nadeel van de operatie onder narcose is dat de wachttijd
wat langer is en als je aangeeft dat je eigenlijk het liefst op vrijdag geholpen zou willen worden gaat dat ook maar je moet dan
nog iets meer geduld hebben. Maar je komt toch aan de beurt,
en wel als eerste op vrijdagmiddag. Niet eten en drinken na
zes uur in de morgen, om 10.30 uur melden, omkleden, in bed
naar de operatiezaal, infuus, kennismaken met de operateur
en de anesthesist en dan wordt je naar binnen gereden, wat
zuurstof er bij en als je wakker wordt is alles klaar. Na een uur
is je hoofd weer helder en mag je naar huis.
De tweede operatie was ook weer op een vrijdag gepland maar
helaas, de griep sloeg toe en er werd anderhalve week geschoven naar een dinsdag. Een ander operatie team met hetzelfde gebeuren en omdat je weet wat er gaat gebeuren lijkt
het allemaal nog soepeler te gaan. Op dit moment heb ik twee
nieuwe oogjes en wonder boven wonder geen contact lenzen,
geen bril, alles is net als in mijn jonge jaren; een openbaring.

FOTO VOORKANT APRIL-BRIEF

Op de cover van de april-brief de Forsythia in bloei.
Een prachtige voorjaarsfoto gemaakt door Frits Klijn.

ONZE VOLGENDE BRIEF

De volgende brief is de juli/augustus uitgave.
Deze zal vanaf 26 juni verspreid worden. Inzendingen, handgeschreven,
of per email die ons uiterlijk 10 juni bereiken zullen we graag opnemen.
Veel leesplezier!

ROB RIETVELD
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VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

vrijdag
18 mei 2018
aanvang:
14.00 uur
VOV Seniorencentrum,
Prof. Einsteinlaan 3
Voorschoten

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
1.

Opening om 14.00 uur

2.

Vaststellen agenda.

3.

Goedkeuring notulen vergadering van 12 mei 2017.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken.

5.

Jaarverslag 2017.

6.

Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018.

7.

Goedkeuring financieel beleid 2017 en decharge van het bestuur.

8.

Benoeming kascommissie 2018.

9.

Samenstelling van het bestuur:
volgens rooster aftredend: Gé van Niekerk; hij stelt zich beschikbaar
voor herbenoeming. Mw. Brenda Schnepper-Schweertman heeft per
1 januari 2018 haar functie als secretaris moeten beëindigen en is ook
afgetreden als bestuurslid. Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid: mevrouw Elly Vogelaar-Nieuwland. Kandidaten voor een
bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 2 weken voor de jaarverga-		
dering melden bij het bestuur.
Rondvraag.

11.

Sluiting.
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maar die is niet te koop of te huur!
EN WE HEBBEN ZELFS BOEKEN
VOOR IN DIE BOEKENKAST...
Die zijn ook niet te koop maar om uit
te lenen aan de liefhebbers.

Sinds begin april zitten we iedere
dinsdagmorgen vanaf 10 uur klaar
met koffie, melk, suiker en ook nog
een koekje en nu zelfs boeken erbij.
Onze service naar onze leden neemt
voortdurend toe, maar dan verwachten we wel meer toeloop. Voor de
boeken mag u zelfs nog veel vaker
komen: net zo vaak als u wilt! Telkens
wanneer de vlaggen uithangen zijn
we open en kunt u zo binnenlopen!
De boekenkast staat in de grote zaal.
Al onze services zijn wel onder de
voorwaarde dat u niet alle 1800 tegelijk komt want dan hebben we een
klein probleempje, hoewel: problemen
zijn er toch om op te lossen!!!!????
Dik Zweers

DE ALGEMENE
VERORDENING
GEGEVENSBESCHERMING
De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
wordt op 25 mei van kracht.

WAT BETEKENT DIT
VOOR DE VOV EN
HAAR LEDEN?

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VOOR DE VOV:
De VOV voert een ledenadministratie en legt daarin persoonsgegevens van
haar leden vast. De AVG bepaalt onder welke voorwaarden die gegevens
mogen worden vastgelegd. Voor de VOV geldt met name de toestemming
van het lid.
Het doel van het vastleggen van de persoonsgegevens is om te kunnen communiceren met een lid. Denk daarbij aan het verzenden van de nieuwsbrief;
van facturen voor het innen van de contributie; het op bezoek gaan bij jubilea
en ziekte (lief en leed); de status van leden vastleggen (lid, erelid, vrijwilliger
etc.).
Daartoe worden de volgende gegevens vastgelegd:
Lidnummer; volledige achternaam; voorletters en voornaam; volledig adres;
geboortedatum; geslacht; status; telefoonnummer; e-mail adres, nummer
bankrekening; datum van invoer en datum waarop gegevens zijn gewijzigd;
de koppeling met het financiële systeem.
Zoals geschreven: de VOV gebruikt deze gegevens alleen om met haar leden te communiceren. De VOV zal de gegevens daarom nooit ter beschikking stellen aan derden, tenzij een wet daartoe dwingt. De gegevens zijn
opgeslagen in geautomatiseerde systemen: Club on the Net voor de ledenadministratie en Twinfield voor de financiële administratie. De eigenaren van
deze systemen moeten ook voldoen aan de AVG. De VOV moet in het contract dat zij met bedoelde eigenaren sluit er op toezien dat de systemen ook
werkelijk aan de AVG voldoen.
De VOV mag niet meer gegevens vastleggen dan noodzakelijk is voor haar
doelstelling. Het nemen van foto’s en het publiceren er van is niet noodzakelijk voor het bereiken van de doelstelling van de VOV. Toch is het wel leuk
als foto’s van bijvoorbeeld een reis in de reisgids en op de website worden
gepubliceerd. Maar als iemand niet wil dat hij of zij op een gepubliceerde foto
staat, moet die persoon dat kenbaar maken aan de fotograaf.

VOOR DE LEDEN:

NA AFLOOP VAN DE VERGADERING IS ER GELEGENHEID TOT
NAPRATEN ONDER HET GENOT VAN EEN DRANKJE.

VANAF
DINSDAG
3 APRIL

WE HEBBEN EEN BOEKENKAST…

EN WE HEBBEN KOFFIE

Goedkeuring te reserveren gelden.

10.

WAT HEEFT EEN
BOEKENKAST
NOU MET KOFFIE
TE MAKEN?

VAN HET BESTUUR

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

De leden moeten toestemming geven voor het vastleggen van hun gegevens
in de ledenadministratie. In feite geeft iemand daarvoor toestemming wanneer hij of zij zich opgeeft als lid. Voor alle zekerheid zal op het formulier
waarmee iemand zich als lid aanmeldt, worden vermeld dat met het invullen
van het formulier men toestemming geeft dat de persoonsgegevens worden
vastgelegd. Verder heeft een lid het recht de ledenadministratie in te zien
en desgewenst gegevens te laten wijzigen. Leden hebben ook het recht op
informatie. Dat wil zeggen dat gevraagd kan worden wat met de gegevens uit
de ledenadministratie in een bepaalde periode is gedaan. Het VOV-bestuur
is verplicht hierop te antwoorden.
Al met al een heel gedoe de AVG. De verwachting is dat het voor een vereniging als de VOV in de praktijk wel mee zal vallen als de basisregels maar zijn
nagekomen. Daar zal het bestuur op toezien.
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BELANGENBEHARTIGING

DINEREN
BIJ
GEZINNEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

BELANGENBEHARTIGING

Zou u het leuk vinden om wat meer contact te hebben met jonge
mensen waardoor u weer eens over iets anders kunt praten?

KEUZES IN DE LAATSTE LEVENSJAREN,
WAT KAN EN WAT MAG?!

Dan is het project “Dineren bij gezinnen” dat vorig jaar van start is
gegaan misschien wel iets voor u.
Door een burgerinitiatief is de samenwerking tot stand gekomen tussen initiatiefneemster;
Jet Smeets, Voorschoten Voor Elkaar en Stichting Jeugd en Jongerenwerk.
Met dit project willen zij ouderen in contact brengen met jonge mensen. Gezinnen met
kinderen nodigen de oudere uit om in het gezin aan te schuiven bij de avondmaaltijd. De
maaltijd is voor veel oudere mensen het hoogtepunt van de dag, iets waar ze echt naar
uitkijken.
Samen aan tafel bij een gezin met kinderen kan de maaltijd extra gezellig maken. Voor de
gezinsleden en de oudere zou het erg leuk kunnen zijn om bijvoorbeeld onderling ervaringen uit te wisselen over hoe het vroeger was en nu. Het contact met het gezin kan voor de
oudere weer zorgen voor meer betrokkenheid bij het leven van alledag.

Hoe werkt het?
U meldt zich aan voor het Project “Dineren bij gezinnen”
1.
2.
Gedurende 1 schooljaar (ongeveer 10 keer per jaar) haalt het gezin u eens in de
3.

maand thuis op voor de maaltijd en brengt u na het eten weer thuis.
De data worden in overleg met u en het gezin vastgesteld.

Lijkt het u leuk en heeft u interesse?
Meldt u aan bij Voorschoten Voor Elkaar; info@voorschotenvoorelkaar.nl
1.
2.
3.
4.

óf bel 071-5619001
Een contactpersoon bezoekt u thuis.
De contactpersoon benadert een gezin dat zich voor het project heeft aangemeld.
Het gezin neemt contact op met u voor een kennismaking en het vastleggen van
een datum.

Tijdens het project kunt u bij vragen, tips of problemen altijd contact opnemen met
uw contactpersoon.

DINSDAG

29 MEI

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

UITNODIGING BIJEENKOMST

Keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?!
In het verleden heeft de VOV in samenwerking met het Ouderenberaad Zuid-Holland twee keer een bijeenkomst georganiseerd over keuzes in de laatste levensfase. Op dinsdag 29 mei a.s. vindt er wederom een voorlichtingsbijeenkomst plaats
dit keer in het Alletahof, georganiseerd door de Vereniging Noord-Hofland.
De bijeenkomst is bestemd voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensen
over dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren. Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je
maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reanimeren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan?
In de maatschappij worden hierover tal van discussies gevoerd. Het Ouderenberaad vraagt ervaringsdeskundigen en medische professionals ieder vanuit de eigen deskundigheid op diverse discussiepunten in te gaan.
Na afloop van het inhoudelijk programma is het mogelijk om met de aanwezige deskundigen door te praten.
De middag is kosteloos.

AANMELDEN
We hebben graag dat u zich tevoren aanmeldt, maar dat is niet noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: Ouderenberaad@lumc.nl of te bellen naar 071-5268489.
Heeft u van te voren al enkele vragen die u graag aan het forum zou willen stellen, dan kunt u deze doorgeven bij uw
aanmelding. De middag wordt georganiseerd in het buurthuis Alettahof, Aletta Jacobsplantsoen 97 te Voorschoten tussen
14.00 uur en 17.00 uur.

PROGRAMMA:
13:30 uur
14:00 uur
14:15 uur
		
15:00 uur
15:15 uur
		
		
		
16:15 uur
		

Inloop, koffie/thee
Opening door middagvoorzitter
Inleiding mevr. Dr. D.P. Touwen, docent medische ethiek en recht in het LUMC,
over keuzes en wettelijk (on)mogelijkheden in de laatste levensjaren.
Pauze
Forum van deskundigen met medewerking van:
een plaatselijke huisarts, een klinisch geriater van de Alrijne Zorggroep, een vrijwilliger namens NVVE,
een docent medische ethiek en recht, alsmede een deskundige op gebied van wilsverklaringen.
Het forum zal worden bevraagd door de dagvoorzitter.
Sluiting als open einde: tot 17:00 uur gelegenheid om aan te sluiten bij anderen die over het thema
willen doorpraten.

Deze middag bent u van harte welkom. Wij hopen op een ruime opkomst en een waardige gedachtewisseling!
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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.

EÉN LOKET VOOR ALLE VRAGEN, DE HELE DAG BEREIKBAAR

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.

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

Nieuwe
kraan of
complete
keuken?

Ook
voor klein
onderhoud!

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

PROGRAMMA
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 INFORMATIE DOUBLET *1
Een gewone volgbieding belooft minstens een 5 kaart en maximaal 15 punten. Met
een doublet nadat de tegenstander geopend heeft, het informatie doublet, vertel je
dat je een andere hand hebt dan een gewone volgbieding. Het informatiedoublet
heeft twee betekenissen:
1. Je hebt een opening, geen vijfkaart, je bent kort in de geopende kleur en je kunt
alle andere kleuren verdragen (minstens een goede 3 kaart) of,
2. Je bent te sterk voor een volgbieding, je hebt minstens 16 punten en een
vijfkaart.
Als de doubleerder weer aan de beurt is en in tweede instantie 1SA (of noodgedwongen 2SA) biedt belooft dat 18-19 punten en een stop in de openingskleur.
Partner mag op een informatiedoublet niet passen, tenzij hij of zij minstens een
vijfkaart in de kleur van de tegenstanders heeft en 8 of meer punten. Het informatiedoublet wordt dan een strafdoublet.
Mogelijke antwoorden van partner op het doublet:
• kleur zonder sprong: 0-7 punten (hoeft geen vierkaart te zijn!)
• kleur met sprong: 8-11, vanaf een vierkaart
• 1SA: evenwichtig, 6-9 punten met stop in de
geopende kleur
• 2SA: evenwichtig, 10-11 punten met goede stop
• kleur van de tegenpartij: 12 of meer punten,
mancheforcing; begin van het onderzoek naar de
juiste manche
*1 Bron Berry Westra

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

KLAVERJASSEN
We zijn bijna aan het einde van het klaverjasseizoen, dus weer even een kleine mededeling van mij. De club bestaat nu uit 40
leden en daar zijn we heel blij mee, maar
mochten er onder U nog mensen zijn die zin
hebben om te komen klaverjassen, U bent
van harte welkom.
We eindigen het seizoen op 29 mei a.s. en
na een zomerstop van drie maanden starten
we weer op 4 september.
Ik wil via deze nieuwsbrief iedereen een fijne vakantie toewensen en zie jullie allemaal
in september weer graag terug.
Thea de Jong

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!

SLAPENDE TEGOEDEN

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

Een tegoed op een bankrekening kan onbeheerd raken
doordat een rekeninghouder overlijdt, verhuist, de gegevens kwijtraakt of de rekening vergeet. Maar ook wanneer een erfgenaam geen weet heeft van deze rekening
raakt deze onbeheerd.
SLAPENDE TEGOEDEN
Alle rekeningen waarop langere tijd geen verrichtingen
plaatsvinden worden ‘slapende rekeningen’ genoemd.
Ook wanneer u zelf langere tijd geen contact meer heeft
gehad met uw bank wordt gesproken over een slapende
rekening. Na hoeveel tijd een rekening slapend wordt,
hangt af van de algemene voorwaarden van uw bankinstelling. Dit is niet wettelijk geregeld en kan per bank
verschillen. Slapende tegoeden kunnen trouwens ook
tegoeden op effectenrekeningen of bijvoorbeeld geld en
goederen in kluizen en safeloketten omvatten.
VERJARINGSTERMIJN
Financiële instellingen mogen de tegoeden die onbeheerd zijn na verloop van tijd houden; het saldo vervalt
volgens de wet na 20 jaar aan de bank. Het betreft hier
natuurlijk niet uw spaarrekening waar u uw geld voor een
paar jaar heeft vastgezet! Het gaat echt om bankrekeningen waarmee lange tijd niets is gedaan en waarbij er
geen contact is tussen de bank en de rekeninghouder.
Banken geven aan dat zij coulant met de tegoeden van
deze rekeningen omgaan. Als de claim van een rechthebbende kan worden aangetoond, keren banken deze
tegoeden uit, ook na verloop van deze 20 jaar.
GEEN ONDERZOEK- OF MELDINGSPLICHT
De praktijk wijst uit dat banken (nog) niet actief op zoek
gaan naar de rechthebbenden. In tegenstelling tot banken in andere landen kunnen zij ook bijvoorbeeld geen
onderzoek opvragen in de Basis Registratie Persoonsgegevens; zij kunnen dan ook niet uw nieuwe adres achterhalen, laat staan dat zij op zoek kunnen naar erfgenamen. Indien zij van u of een andere rechthebbende geen
Burgerservicenummer hebben, is zoeken nog moeilijker.

LOKET SLAPENDE TEGOEDEN
Waarom meld ik u dit alles? Het zou bij deze slapende
tegoeden mogelijk om miljoenen euro’s gaan en jaarlijks
overlijden er honderden mensen zonder dat iemand aanspraak maakt op (een deel van) de nalatenschap. Er is
nog geen verplichting van de banken om deze tegoeden
ergens te melden en af te geven. U kunt als erfgenaam
echter wel zelf op onderzoek uit!
De Nederlandse Vereniging van Banken heeft sinds
2014 een digitaal loket voor slapende tegoeden geopend. Daarmee is het voor erfgenamen mogelijk om
navraag te doen bij de momenteel 18 aangesloten banken. Dit betreft zowel actieve als inactieve rekeningen
en zaken als kluizen en safeloketten. Spaarbankboekjes
aan toonder kunt u hier echter niet traceren.
Dit loket kunt u zelf raadplegen. De aanvraag dient te geschieden aan de hand van bewijsstukken zodat duidelijk
wordt dat u erfgenaam of executeur bent. Heeft u deze
stukken niet of lukt het u niet zelf deze aanvraag in te
dienen, dan zijn wij u graag van dienst.
Overigens doen wij altijd bij iedere nalatenschap die
wij in behandeling nemen standaard onderzoek via het
Loket Slapende Tegoeden. Dat is onderdeel van onze
werkwijze.
Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u een zaak bij
ons onderbrengen? U bent van harte welkom bij ons op
kantoor!
Nelke Kroes
Notariskantoor Pérez

Ook zijn banken niet verplicht deze onbeheerde rekeningen ergens te melden. Er bestaat namelijk geen mogelijkheid voor banken om deze slapende tegoeden onder
te brengen, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Staat. Betreft het een onbeheerde nalatenschap, dan is daartoe
wel een mogelijkheid, die notarissen bijvoorbeeld volgen
als zij geen erfgenamen kunnen traceren.

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

Mevrouw C. Waayer-van Leeuwen (91 jaar) kreeg bezoek
van Thea. Mevrouw is nog heel actief en stapt af en toe nog
lekker op de fiets, waar niet alle kinderen altijd even blij mee
zijn. Een dochter van mevrouw woont aan de overkant en de
kleinkinderen komen regelmatig langs en daar geniet ze van
en nog van veel meer.
Mevrouw W.P. Hage-Straathof (90 jaar) vertelde aan Thea
dat de kinderen veel voor haar verjaardag hadden geregeld.
Zaterdags met de oude buurtjes uit de Frederik Hendriklaan
vond zij heel gezellig en zondags feest met haar elf kleinkinderen er bij. Ze heeft er van genoten.
Mevrouw P.M. Hoog (90 jaar) heeft als zendeling gewerkt in
Nieuw Guinea en kon daar zeer indrukwekkend over vertellen.
Volgens Emmy zou ze daar eigenlijk een boek over kunnen
schrijven. Mevrouw heeft sinds kort een rollator en heeft ook
haar auto nog. Ze doet daarom nog zelf haar boodschappen
en heeft geen thuiszorg nodig.

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

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

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

Volgens Piet is mevrouw J. Westerbeek-Kruit met haar 93
jaar nog “springlevend en pittig”. Ze is tevreden en op de vraag
of ze nog wat te wensen heeft van de VOV was haar antwoord:
“jazeker, dat je wat vaker langs komt dan één keer per jaar”.
Als gewoonlijk was het een heel plezierig bezoek.
Tineke werd hartelijk ontvangen in de woontoren bij de 93-jarige mevrouw A.H. Verboon-van der Plas. Ze vertelde veel
over de winkel die ze met haar man is begonnen en bijna 100
jaar bestaat. Haar zonen hebben de zaak voortgezet. Het was
een gezellige middag die erg op prijs werd gesteld en de VOV
nogmaals bedankt voor de bloemen.
De Lief- en Leedcommissie bezocht ook de heer M.J. Koppenhol, 92 jaar.
Voor de heer W.J. v.d. Ham is een mooi bosje bloemen afgegeven.

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.

Lien bezocht mevrouw S.C. Hartogensis-Dijkgraaf voor
haar 93e verjaardag. Zij is dankbaar dat ze zich met wat hulp
nog aardig kan redden. Ze maakt gebruik van de cirkelbus,
wat haar zoon een mooi initiatief vindt. Hartelijk dank voor de
chocola.
Mevrouw T. Markus-van Engelenburg kreeg bezoek van
Lien. Het was een gezellig uurtje, waarin onder andere werd
verteld dat de verjaardag met kinderen en kleinkinderen in de
Gouden Leeuw is gevierd onder het genot van een heerlijk buffet.
Mevrouw M.G.A. Burger-Koopman woont sinds kort alleen,
omdat haar man is overleden. Zij woont ongeveer twee jaar in
een mooi appartement, waarin het prettig toeven is. Het bezoek van Lien werd erg gewaardeerd.
Mevrouw S. Monterie-Reints Bok kreeg een paar weken na
haar verjaardag bezoek van Els. Het was een heel gezellig
uurtje.
Als je toch zo 93 mag worden. De heer F.C. Völke geniet er
zichtbaar van om met zijn vriendin ook dit jaar weer een cruise
te maken. En dan: biljarten op woensdag in het VOV-centrum,
feestjes en eten bij de drie Indië-verenigingen en natuurlijk
twee fantastische kinderen, vier zeer geslaagde kleinkinderen
en…. een achterkleinzoon op komst voor wie hij al een levensgrote beer online bestelde.

13

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
In de nieuwsbrief van april jl. heeft de reiscommissie er op gewezen dat men
zich nog steeds kon aanmelden voor de reizen genoemd in de reisbrochure.
Helaas heeft deze oproep niet geleid tot meer aanmeldingen voor de meerdaagse reizen naar Oostende en Trier.
Gelet op de afspraken met de door de reiscommissie geselecteerde hotels
zijn wij thans genoodzaakt deze twee reizen te annuleren. U kunt zich dus
niet meer aanmelden voor deze reizen. Betaalde reisgelden voor deze reizen
zullen dan ook worden terugbetaald.
Wel kan men zich nog opgeven voor de reizen naar Dresden, Ootmarsum en
in beperkte mate voor de Rivierencruise. Verder staat de kerstreis in december naar Valkenburg nog open. Dus degenen die zich hebben aangemeld
voor de reizen naar Oostende en Trier kunnen zich dus eventueel aanmelden voor de hiervoor genoemde openstaande opties.

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

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

Het goede nieuws is dat alle eendaagse-reizen doorgaan. Er zijn hier veel
aanmeldingen voor binnen gekomen en men kan zich nog steeds aanmelden. Wel met deze aantekening dat de eerste eendaagse reis al op 24 april
van start is gegaan.
Als reiscommissie doen wij ons best om zoveel mogelijk
aantrekkelijke locaties in de reisbrochure op te nemen.
Maar het blijft toch ook altijd een beetje gissen welke
reislocaties het meest in trek zijn. Daarnaast is het ook
de vraag of men niet liever meer eendaagse reizen wil
dan meerdaagse.
Als reiscommissie kunnen wij er voor volgend jaar voor
kiezen om in de periode april t/m oktober iedere maand
een eendaagse reis te organiseren.
En voor wat betreft de meerdaagse reizen zou het helpen als er meer inzicht bestaat welke reislocaties populair zijn. Voor wat betreft het organiseren van meerdaagse reizen gaat de voorkeur van de reiscommissie
zelf uit naar busreizen met een maximale reisafstand
van 600 á 700 kilometer.
Maar graag horen wij uw mening hierover. Dus nogmaals doen wij hierbij een oproep om uw reissuggesties te mailen aan:

reiscommissie@voorschoten.nl

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

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

Wij spreken nogmaals onze hoop
uit op veel reacties en benadrukken dat u zich nog steeds kunt
aanmelden voor de nog openstaande 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.

2 DEC
2018

‘VUILE HUICHELAAR’

Op 13 april samen met Til, Martin, Pum en echtgenoot Jan naar de Schouwburg in Rijswijk geweest. De voorstelling ‘Vuile Huichelaar’ was
ontzettend leuk om te bezoeken, we hebben
vreselijk gelachen. Ik wist eerst niet wat ik hiervan kon verwachten, maar heb geen spijt dat ik
gegaan ben. Het is een aanbeveling waard en ik
spreek ook namens hen denk ik.
Thea de Jong

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

De onweerstaanbare musical komt naar Nederland! Vanaf september kunt
u in het Beatrix Theater Utrecht genieten van deze internationale musicalsensatie met alle grote ABBA-hits. Hun tijdloze songs zoals ‘Dancing
queen’, ‘I have a dream’, ‘Voulez-vous’ en ‘Take a chance on me’ worden
briljant verweven in een heerlijk verhaal vol liefde, vriendschap en hilarische
momenten.
Verhaal van een moeder, een dochter en 3 mogelijke vaders.
Sophie staat op het punt te trouwen, terwijl haar moeder op een mooi Grieks
eiland wordt geconfronteerd met drie voormalige liefdes. Sophie, die graag
door haar echte vader ‘weggegeven’ wil worden, probeert uit te vinden wie
van deze drie mannen haar vader is.

TV OPNAME VAN DE MAX PROMS 2018 GAAT DOOR!
Een opname voor een TV uitzending meemaken?
Dat kan! De evenementencommissie gaat 40 tickets (of meer) bestellen voor het muzikale concert
de MaxProms 2018, een TV-opname door Omroep
Max. De opname vindt plaats op 2 december 2018 in
de Jaarbeurs te Utrecht.
Presentator Jan Slagter, directeur van Omroep Max,
presenteert deze feestelijke muzikale uitzending met
vele verrassingen. De muziek wordt verzorgd door
het Metropole Orkest met vele artiesten van naam uit
het recente verleden. Wij willen dit evenement gaan
bezoeken met een volle bus. 30 Personen hebben
nu al aangegeven dat ze graag willen deelnemen.
Dus wacht niet te lang om u op te geven.

Datum: 2 december 2018.
Locatie: Jaarbeurs Utrecht.
Vervoer: Touringcar (bus).
Kosten incl. vervoer: € 37,50 voor leden,
voor niet leden € 40,=
Rekeningnummer:
NL35INGB0006564156 o.v.v. Maxprom.
Uw aanmelding is definitief na betaling.

Uw aanmelding en verzoeken graag opgeven
via E-mail naar Aad Bechtholt, E-mailadres:
awbechtholt@casema.nl,
of mobiel: 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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De bedoeling is om met de bus naar Utrecht te gaan. Daarvoor zijn minimaal 40 deelnemers nodig. De datum is nog niet bekend, maar zal tussen
november 2018 en maart 2019 liggen.
Kosten zullen (incl. vervoer) rond € 60,- liggen.

Heeft u belangstelling (u zit nog nergens aan vast) geef u dan op
bij Til Heijsteeg.
Email: til.heysteeg@ziggo.nl of telefoonnummer 071-8874510.

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 les- en -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.
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REACTIES OP DE APRIL-FOTO:

VOOR HET MEINUMMER!!!!!

Ik woonde van 1956-1969 in dit pand waar nu apotheek
de Meidoorn staat. Mijn vader, Wim Passchier, had hier
een bakkerij die in 1969 is afgebrand.
Cees Passchier
Mainz, Duitsland

ste Rob,

or een interview beveel ik aan:

evrouw Nel de Hoog, Wagnerplein 52, Leiden.
efoon 071-5763227, email: neldehoog@
mail.com.
is al jaren lid van het VOV.
cces ermee.

Het vermoeden is dat iedereen dit wel weet maar ik stuur
toch maar in: het is het pand van apotheek de Meidoorn,
die onlangs is verhuisd naar het Deltaplein, op de hoek
van de Koninklijke Marinelaan en de Voorstraat.
Trouwens een erg leuke foto!
Monique E. la Rivière-Dankmeijer

p.

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

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

APRIL-FOTO
ingezonden door:
Cees Passchier

Op 10 november 1960 stond er in het Leids Dagblad een
advertentie van een ook vandaag bekend beschuitmerk.
Daarin stond :
“goede beschuit koopt U vers bij Uw bakker en daarom
is (b.....) eierbeschuit verkrijgbaar bij de volgende kwaliteitsbakkerijen. te Voorschoten:
P. van Cassel Rijndijk 308
H. Oudshoorn Bijdorpstraat 8
W. Passchier Voorstraat 59
A. Tukker Schoolstraat 22
C. Zwaan Leidseweg 253”
Het moge duidelijk zijn dat de foto de bakkerij van W.
Passchier laat zien, indertijd gevestigd aan de Voorstraat, hoek Koninklijke Marinelaan op nummer 59. En
de foto is ingestuurd door een van zijn nazaten.
In de jaren vijftig werd het brood, op bestelling, thuisgebracht door wind en weder dienende en hardtrappende
bakkersjongens. De vooruitgang van bakker Passchier
hier op de foto al zichtbaar, want werd dit aanvankelijk
gedaan met (moeilijk wendbare) fietsen met zware mand

aan het stuur, op de foto is te zien dat ook met een solex
en een buikschuiver brood rondgebracht kon worden.
En dan natuurlijk al die bakfietsen met de ingenieuze
kap zodat de bakkersjongen niet steeds de zware klep
open hoefden te maken en het brood bloot gesteld werd.
Bovendien kon er zo meer in de bakfiets.
(let ook nog even op de metalen vuilnisbakken rechts die
de vuilnismannen stuk voor stuk moesten tillen en aan
de afvalbak hangen. Wat een zwaar werk!)
Ik kan me nog herinneren dat superverse (wit!) brood, de
zachte witte puntjes en als klap op de vuurpijl de verse
krentenbollen. Ik ga er gewoon van watertanden want zo
maken ze ze niet meer. Maar dat het beschuitje zonder
gleuf en volkoren vroeger eierbeschuit was? Dat herinner ik me dus weer niet.
Het pand werd, ik dacht zo’n 25 jaar geleden volledig
gerenoveerd. De muren werden gezandstraald, de nu
zeer waardevolle en veel gezochte glas-in-lood ramen
werden gesloopt en vervangen door grote ramen en
een stuk werd aangebouwd. Apotheek de Meidoorn,
een dependance van de apotheek Voorschoten op de
Leidseweg, vestigde zich in het pand.
Wel een strop dat omstreeks die tijd er een apotheker
zijn intrede nam in het pand van voorheen drogisterij
Nettesheim aan de Schoolstraat, net ietsjes meer in de
dorpskern.
Des te opvallender is dat juist deze twee apotheken begin dit jaar zijn samengegaan in een nieuwe apotheek
aan het Deltaplein. Waardoor er nu weer twee winkelpanden leeg staan in Voorschoten. Vermoedt U ook dat
dit misschien wel weer een kapperszaak of een eettent
zal worden?
Eef Broekhuizen

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

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

Wat waren ze - en wij ook - heerlijk onschuldig: onze eerste
feestjes met jongens en meisjes. Nee, alcohol werd er, uiteraard zou ik bijna zeggen, niet geschonken. Er was vruchtenbowl wat iedereen naar genoegen heerlijk weglepelde. En
als hapjes waren er wat gezouten pinda’s, blokjes kaas, misschien nog met een zilveruitje aan de prikker, en dan plakjes
leverworst. We taanden ook niet naar meer.
Voor al die jongeren gold het spannende van die eerste gemengde
feestjes: het dansen. Op de pick-up werden de singeltjes uit de top 40 op 45
toeren gedraaid. Of soms was er ook een LP met net dat ene lied waarbij je
dan de naald precies op de wat bredere gleuf moest zetten. Als er maar geen
kras op zat en de naald bleef hangen. En natuurlijk oppassen dat er niet tegen
het radiomeubel werd gestoten.
Aan het begin van het feestje stonden meestal de jongens aan de ene kant en de meisjes aan de andere kant, glurend naar elkaar. Er werd wat gedanst, voorzichtig want
natuurlijk keken de ouders toe.
En wat later op de avond streed men tot groot vermaak en hilariteit, om die laatste stoel
van de stoelendans, waarbij je wel hoopte net even op de schoot van HEM terecht te
komen. Of men draaide zich in allerlei bochten om onder die bezemsteel door te kunnen, want de Limbo moest ‘gedanst’ worden. Klappen, joelen, toejuichen, het ijs werd
ermee gebroken en hielp mede het succes van het verjaardagsfeest te bepalen.
Om dan in het rustige vaarwater van het schuifelen te komen. Natuurlijk hoopte degene die het feestje mocht geven dat tegen die tijd de ouders zich misschien toch
hadden willen terugtrekken.
Wat zeker bijdroeg aan het succes van het feestje was de versiering. Een visnet gespannen aan het plafond vormde daarin wel het summum. Daar hingen dan ook allemaal van die groene glazen bollen in. En vergeet de druipkaarsen in de chiantiflessen niet. (hoe hebben we het overleefd zonder al die regeltjes van geen open vuur in
gezelschappen?)
En aan het einde van het feestje (11 uur of was het zelfs alweer 12 uur?) hielpen de
jongens meestal mee met opruimen en de meubels weer terug op hun plaats te zetten. Keken ouders ook er op toe dat de meisjes netjes achterop de fiets thuis werden
gebracht. Ja, zo netjes en onschuldig begon het allemaal.
Maar al gauw wilden de tieners ook op hun kamer een visnet aan het plafond. Geen visjes of krabbetjes hier maar lege flessen om er in te gooien.
Niet dat je de wijnflessen ook echt leeggedronken had maar de suggestie
alleen al maakte gelukkig en een beetje dronken. Heel wat woorden zijn er
over gevallen want als je dan eindelijk het visnet voor elkaar had, moest
daar toch minstens een oranje muur bij. Of een paarse. Nog erger voor
ouders: een zwarte muur.
Weg met het opklapbed van vroeger waar je elkaar in opklapte bij het verstoppertje spelen, weg de chenille of de door oma zelf gehaakte sprei, er
moest een stoffen sprei komen, liefst in ook zo’n felle kleur waarmee het
bedje gespreid kon worden.
Zouden jongeren het woord sprei nog kennen?
Een gespreid bedje waarschijnlijk wel al zal dat zeker niet altijd letterlijk zijn.
MOnique

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

GELIJKHEID &
BROEDERSCHAP
Tekst & foto:
Dico van Barneveld

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Na Vrijheid waren Gelijkheid en Broederschap de pijlers voor een moderner samenleving voor
de Franse filosofen in de 18e eeuw. Gelijkheid betekent dat ieder mens dezelfde rechten en mogelijkheden moet hebben. Stands- of afkomstverschillen, rijk of arm, blank of gekleurd, sterk of
zwak, man of vrouw of anders, goed geschoold of niet, het maakt niet uit wie je bent: Alle mensen
zijn in de basis gelijk en horen daarom hetzelfde behandeld te worden; gelijke kansen te hebben
en op basis van prestatie beloond te worden en niet op verschillen.
Maar…. we ZIJN niet allemaal hetzelfde en DOEN of REAGEREN niet allemaal hetzelfde. Gelukkig maar; het zou een saaie boel worden.
Ik ben heel blij met het verschil tussen mannen en vrouwen en de hype om ogenschijnlijke
gendergelijkheid na te streven vindt bij mij geen weerklank. Het ‘neutraal’ een groep mensen
aanspreken gaat mij veel te ver. Ik begreep dat Canada zijn volkslied in tekst genderneutraal
gemaakt heeft en dat er in Duitsland een beweging gaande is om van “Vaterland”, ‘Heimatland’
te maken… Ik vind een tekst aanpassing prima, maar niet om deze reden.
Dat we ons hier druk om maken terwijl er zoveel zorgdossiers onafgewerkt zijn, is toch wel een
blijk van decadentie. Boven dit artikel zou dus ook niet ‘Broederschap’ moeten staan als vertaling
van fraternite, maar iets van kameraadschap; of is dat ook te masculien?
Gelukkig kleden de meeste mannen zich herkenbaar mannelijk en de vrouwen zich herkenbaar
vrouwelijk. Stel je voor dat iedereen dezelfde uniformen aan zou hebben als in de Mao-tijd in
China… Waarschijnlijk zou de groei van de bevolking dan vanzelf stagneren! Hoewel, lust laat
zich slecht bedwingen…
Om de bevolking in stand te houden heb je maar 2 soorten nodig: een vrouw en een man. Gelukkig zijn er daar ook het meest van. Maar daarom zijn homo’s, lesbiennes en transgenders nog
niet minder als mens! Als je een ‘gewone’ vrouw of man bent, ben je daar dan niet enorm blij om?
De anderen zijn - zeker in aantallen - toch veelal buitenbeentjes en dat willen we in dit geval toch
liever niet zijn? Dus compassie met de ‘anderen’ is op zijn minst op zijn plaats.
Over ras- of kleurongelijkheid zijn bibliotheken vol geschreven. Dit moet in onze verlichte tijd toch
geen issue meer zijn? Een kleurrijke bevolking - zowel qua uiterlijk als kleding - maakt het toch
interessanter? Doordat er bevolkingsgroepen zich onaangepast (aan onze regels en gewoontes)
gedragen, stellen zij zichzelf buiten wat er in het algemeen binnen ons volk gedacht wordt. Dit
zijn niet alleen mensen met een ander uiterlijk maar b.v. ook de zogenaamde sporthooligans en
criminele groepen die ons volk ondermijnen met de handel in drugs of terrorisme.
Ja, en dan Broeder- of Zusterschap. Dat is eigenlijk gewoon. Solidariteit, die uit de acceptatie
van Vrijheid en Gelijkheid voortvloeit. Mededogen voor degenen die zwakker in de maatschappij staan. Mantelaandacht voor hen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben. Natuurlijk
is er altijd de voorwaarde dat er naar mogelijkheid positief meegedaan moet worden in onze
maatschappij.
Teamwork in sport en maatschappij, waarbij het geheel meer is dan de som der delen, is een van
de krachtigste pijlers onder een positieve bevolking. Stimulering van Sport en Scholing is dan ook
de beste investering voor onze toekomstige samenleving.
Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwartwit; maar in de kleur van je hart. (Frank Boeijen)
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GISELLA

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

HAMSTEREN
Door:
Gisella van Duijnen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Als ik aan ‘Hamsteren’ denk, krijg ik altijd in beeld de fabel
van Jean de la Fontaine ‘De krekel en de mier‘. De krekel
vol ‘joie de vivre’, zingt, danst en maakt iedereen blij, terwijl
de ijverige mier zit te zwoegen om zijn wintervoorraden aan
te leggen!
Naar wie gaat onze sympathie?

Vooraf een kleine opsomming waar we kunnen hamsteren. Ons dorp is ‘gezegend’ met een
aantal - ik zou bijna zeggen - een groot aantal supermarkten. Hebben we hen allemaal nodig? Of is het goed voor de concurrentie om van de ene winkel naar de andere te hollen? Ik
had een goede vriendin die met haar man ieder week de reclame blaadjes uitpluisde om de
goedkoopste sperziebonen te vinden. Na zo’n dag shoppen waren ze beide uitgeput maar
voldaan. Het was voor hen een soort sport. Als je het zo beschouwt zijn al de bestaande
supermarkten een zegen voor de volksgezondheid in Voorschoten.

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Maar zoals ik al zei, de concurrentie is moordend: de consument moet jou kiezen.
Reclame is noodzakelijk. Persoonlijk heb ik een hekel aan al die reclame folders en krijg
alleen de plaatselijke blaadjes, die zijn trouwens ook vol aanbiedingen. En wat te zeggen
over de televisiespotjes? Ieder zichzelf respecterende supermarkt kiest voor een slogan of
een figuur die onmisbaar is voor zijn imago. Als je de goedlachse, een beetje domme vader
van een doorsnee gezin ziet, denk je onmiddellijk aan Jumbo, je lacht mee of je ergert je
aan zijn sulligheid. En wat denkt u als u een dansende, met een falset stem sprekende
hamster ziet? Ja, ja, dat is van onze grootgrutter!
Doe ik mee aan die gekte? Producten voor 1 euro, 3 halen 2 betalen, de tweede halve
prijs, enz...enz...
Ik moet helaas bekennen dat mijn eerste reactie is: Hoera. Daarna kijken of ik iets nodig
heb, omdat ik mezelf -met moeite weliswaar- heb aangeleerd niet iets te kopen of te hamsteren omdat het goedkoop is of ‘je zou het nodig kunnen hebben’.
Hoe is dat gebeurd? Ieder keer als ik het woord ‘Hamsteren’ hoor zie ik een jonge Gisella,
een pril huisvrouwtje met een baby, in een vreemd land zonder eigen familie, vechtend
tegen een onheil dat ik niet kan afwenden. Beste VOV-ers, u heeft het begrepen: de boosdoener was ‘het Hamsteren’.

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

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

De wereld in de jaren 1956 / 1957 kende vele dieptepunten. We woonden toen in Den Haag
in een flat en aan de overkant van de straat woonde een kennis van mijn schoonzuster.
Deze dame had zich voorgenomen van mij een goede Nederlandse te maken, bijvoorbeeld
door cake te eten met een vork en mijn buren uit te nodigen voor koffie op mijn verjaardag.
Ze vreesde een oorlog, dus kwam ze met een lijst van te kopen spullen die iedere burger in
een verontrustende situatie diende te hebben. Voor een oorlog was ‘Hamsteren’ een must.
De items waren in mijn ogen erg vreemd, bijvoorbeeld koffie stond op nummer 1 en toiletpapier op 2. De rest ben ik vergeten. Mijn man gooide de lijst in de prullenbak en aangezien
ik alleen huishoudgeld had en geen spaargeld kon ik niets kopen.
Ik heb wat gehuild, denkend aan mijn baby die zonder voeding zou blijven, terwijl mijn man
zat te lachen over de pakken koffie die we in de klerenkast moesten stoppen.
Ik ben erg blij dat de hamsterweken zijn afgelopen zonder dat mijn keukenkasten bezwijken onder alle hamsteraanbiedingen.
En wat zal ik doen als op de televisie of in de kranten weer van alles en nog wat te koop is?
Het antwoord laat ik aan u om te raden.
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THEO

AUTORALLY
(1)

Mijn vrouw en ik maakten in onze
vakanties graag lange zeereizen.
Op zichzelf betekent dat niet, dat
we avontuurlijk van aard waren.
Eigenlijk waren we dat zelfs in het
geheel niet. Maar om nu te zeggen, dat we aan elkaar
hingen van oubolligheid, dat nu ook weer niet! Dit lijkt me
een aardige inleiding voor het verhaal, dat ik deze keer wil
vertellen.

Tekst en foto’s:
Theo Groenewege

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.

Veel van onze vakanties (meer dan 20) hebben ons naar
Noorwegen gevoerd, een prachtig land, dat we iedereen
kunnen aanbevelen. We hebben alle scheepsverbindingen gehad en bewaren de beste herinneringen aan de
Jahre-lijn (Kiel-Oslo). We begonnen met deelname aan
een drietal groepsreizen, dit omdat we het land nog in het
geheel niet kenden. Die reizen smaakten naar meer, onder andere ook naar meer zelfstandigheid, zodat we er de
keren daarna steeds met de eigen auto op uitgetrokken
zijn.
In 1983 kwamen we in een reisbrochure een 15-daagse
“autotour-rally” tegen, die ons erg aansprak. In de eerste
plaats natuurlijk omdat de rally verreden werd in ons favoriete vakantieland. Ook de opzet leek ons veelbelovend.
De reis, want dat was het dus eigenlijk, had als titel: “Op
zoek naar Kristin Lavrans’ dochter”. De wervende tekst
luidde: “Ja, waarom niet een autotour door Noorwegen
met een bepaald thema, een attractieve puzzelrit op toeristisch gebied? Een rally, als u wilt, maar zonder snelheidsproeven of te lange afstanden, maar wel met veel bezienswaardigheden, waarover informatie wordt gegeven,
maar ook vragen worden gesteld in het speciale rallyboek,
dat men in Amsterdam krijgt uitgereikt.
Aanleiding tot dit evenement is de 100ste geboortedag van
de beroemde schrijfster Sigrid Undset, die voor haar boek
“Kristin Lavrans’ dochter” in 1928 de Nobelprijs ontving.
De romanfiguur Kristin Lavrans’ dochter, die minstens

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

even beroemd is geworden als haar schepster (het boek is
in 79 talen verschenen, waaronder het Nederlands) hield
zich haar hele boekleven op tussen Oslo en Trondheim.
We volgen de voetsporen van Kristin en doen veel interessante ontdekkingen, vooral natuurlijk als men het boek
kent”.
Het eerste dat we deden nadat we ons voor deelname aan
de reis hadden gemeld, was het kopen van het boek “Kristin Lavrans’ dochter” (ca. 1000 bladzijden). Toen moest het
natuurlijk worden gelezen en dat viel in het begin niet mee.
Na de eerste hoofdstukken wist het boek ons toch wel te
boeien en we hebben het dan ook beiden volledig uitgelezen. Het duurde daarna nog enkele maanden, maar ten
slotte gingen we dan toch per auto aan boord van één van
de schepen van de Tor Line in Amsterdam richting Göteborg. Hier ontmoetten we onze reisgenoten, die net als wij
de uitdaging waren aangegaan om deel te nemen aan de
auto-rally. De meesten reisden met hun tweeën, maar er
was ook een man, die alleen reed en er waren er, die met
hun vieren reden. Elk team ontving een rallyboek, dat aan
het einde van de reis zou moeten worden ingeleverd nadat alle daarin gestelde vragen en opdrachten zouden zijn
beantwoord resp. uitgevoerd. Spannend! (Waren we dan
toch een beetje avontuurlijk? Ik denk het wel).
De volgende dag arriveerden we in Göteborg, daar begon
de rally en gingen alle teams huns weegs. Van Göteborg
reden we naar Oslo en bevonden ons toen op Noorse bodem. We hadden een bord ontvangen, dat tegen de achterruit van de auto kon worden geplaatst, zodat we onderweg konden zien wie tot de deelnemers behoorden. Tot
de opdrachten, die we kregen, behoorde het op diverse
plaatsen langs de route laten stempelen in het boek ten
teken, dat we daar geweest waren. We moesten er ook
vragen beantwoorden en die antwoorden noteren, die op
Noorwegen en/of op de romanfiguur betrekking hadden.
Daarbij bleek het nut van het kennen van het leesboek.

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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EEN PORTRET VAN...
VOV NIEUWSBRIEF ONTMOET

ADRI HENDRIKS
Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf

Adri woont met zijn vrouw Marion en kinderen Rianne en Rick in een Fins blokhuis aan de Middelgeestlaan. Het ademt er sfeer. De gemeente wilde eigenlijk geen ‘houten keet’ hier, zegt Adri bij
onze binnenkomst.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Een oudoom handelde in de 30-er jaren voor de opcenten in
percelen grond. Hier aan de Rouwkooplaan bleef in oorlogstijd
een stuk van 4 hectare over, dat mijn vader naast geld voor
een mud haver ter waarde van 15.000 gulden kocht. Mijn ouders begonnen er hun groentekwekerij en stichtten in een klein
bovenhuis halverwege de Rouwkooplaan hun gezin bestaande
uit: Corrie, Jan, Frans, ikzelf, Marianne, Peter, Toos en Henriette.’

Gaat u verhuIzen? Heeft u klussen in- of

rond het huis? Bel RvR Verhuizingen & Diensten.

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

06 14 47 66 77

voorschoten

HOE WAREN JE JEUGDJAREN?
‘We waren frank en vrij om op de kwekerij leuke dingen te
doen. Alles mocht. Een schuurtje timmeren, je eigen plantjes
kweken, brommeren, hazen najagen en kievitseieren zoeken.
Verder was het hard werken op de kwekerij. Wij draaiden voor
en na schooltijd in het bedrijf mee. Ikzelf vanaf drie jaar. Door
het drukke bestaan van mijn ouders, voedden wij elkaar eigenlijk op, maar we zijn er zeker niet minder van geworden.
Na de Jozefschool en de tuinbouwschool in Leidschendam
volgde de middelbare tuinbouwschool in Boskoop. Op mijn
Kreidler-Florett, die 125 haalde, reed ik naar school, maar na
drie ongelukken in de eerste maand mocht ik van mijn ouders
op kamers. Dat was nou juist de bedoeling en bood ruimte voor
zelfstandig worden in een losbandig tienerleven.
In militaire dienst was ik sergeant-waarnemer van een mortierpeloton en kreeg volop sportgelegenheid. In optima forma liep
ik de 10 km in 32 minuten! Coopertest: 3975 meter. Het gaf
een topsportstatus waardoor ik naast sporten niet anders deed
dan slapen en de tijd had om perkplanten te kweken, haha. In
mijn diensttijd haalde ik met de perkplanten al een omzet van
75.000 gulden. Het waren voor mij ook de bijzondere jaren van
vermaak en vorming in het jongerencentrum de Lindehoeve.’
WAT IS JE BEROEP?
‘1 Mei ‘77 opende ik mijn tuincentrum annex boomkwekerij aan
de Rouwkooplaan en werd het in het voorjaar 120 uren per
week draaien. De eerste jaren floreerde het bedrijf met zo’n
20 man in dienst. Ik leverde zelfs knolbegonia’s aan de Paus.
De klad kwam erin door de crisistijd in ’82, de fabrieken op de
Rouwkooplaan en de slechte doorgang voor de klanten naar
het tuincentrum. Moeilijke jaren wel. De bank klopte aan. Om
het hoofd boven water te houden werkte Marion vele uren extra
in verpleeghuis Prinsenhof. Met de gemeente voerde ik een
zeven jaar durende procedure om de uitkoop van onze grond

tegen te gaan. Een verloren strijd die voor een ommekeer zorgde. Noodgedwongen deed ik steeds meer hovenierswerk. Met
een hogere opbrengst in minder werkuren pakte dat goed uit.
Het hoveniersbedrijf bestaat inmiddels 40 jaar en nu zonder het
verlies van het tuincentrum te moeten compenseren.’
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Na het voetballen bij SVLV werden schaatsen en wielrennen
mijn sporten. In ’86 en ’97 schaatste ik de Elfstedentocht. De
eerste keer zonder startbewijs, omdat ik te laat was met inschrijven. Door bij de stempelposten te zeggen dat ik mijn kaart
bij de start had laten liggen, verzamelde ik toch alle stempels.
De eerste vijf uur gingen super en maakte ik de fout door overmoedig op kop te gaan. Daarna volgde 50 km met harde tegenwind en ging ik 12 keer dood, maar …. heb het gehaald. De
alternatieve Elfstedentocht in Oostenrijk reed ik 14 keer.
Al jaren lever ik een actieve bijdrage aan allerlei evenementen.
Red.: Adri speelt een belangrijke rol in Voorschotens folklore.
De Tuinfair op de Voorstraat. Het gereedmaken van de Beethovenlaan voor de jaarlijkse kortebaandraverij. Het touwtrekken
op Koningsdag. Mijn lust en mijn leven, zoals de landijsbaanleden wel weten is ‘de ijsbaan’. Sinds ’99 ben ik bestuurslid
en heel actief op en rond de baan. Als het er maar even inzit
dat er geschaatst kan worden, ben ik daar. Thuis ben ik vooral
bezig met het bestuderen en het voorspellen van het weer. In
2012 werd ik voor mijn vrijwilligerswerk geridderd in de orde
van Oranje Nassau.’
WELKE GEBEURTENIS IN JE LEVEN MAAKTE DIEPE INDRUK?
‘Het rijden van de Elfstedentochten was een groots moment.
Mijn studietijd in Boskoop ook. Met heel veel plezier kijk ik dan
vooral terug op de studiereizen die ik toen maakte naar de VS,
Engeland, Denemarken en Zwitserland. En natuurlijk mijn huwelijksdag met zo’n 450 gasten in de Gouden Leeuw en de
geboorte van mijn kinderen.’
WELKE LEEFTIJD ZOU JE VOOR ALTIJD WILLEN AANHOUDEN?
‘Mijn 18e, toen ik studeerde in Boskoop.’
WELK VERHAAL VERTELT JOUW FAMILIE ALTIJD OVER JOU?
Terwijl Adri nadenkend kijkt, vertellen Marion en Rianne dat
Adri een vrijbuiter is. ‘Hij is eigenzinnig en gaat altijd zijn eigen
weg’. Red.: Die eigenzinnigheid hebben wij in dit leuke gesprek
wel gemerkt.

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

Joop Peeters (22-04-1928 / 13-08-2013) is van 1950 tot 2008 werkzaam geweest als freelance journalist in Voorschoten. Zijn columns ‘Even Omkijken’ werden eerder gepubliceerd
in de Voorschotense courant.

Het Monument

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

VOORSCHOTEN. Het dorp kent vele monumenten, zowel
rijks- als gemeentelijke, maar er is een monument dat bekend
staat als ‘Het Monument’ en het staat aan de rand van het
Berkhoutpark in de bocht van de Koningin Julianalaan. Deze
dagen staat het monument centraal bij de herdenking van alle
slachtoffers, die in het belang van de Nederlandse Staat omkwamen door oorlogshandelingen en/of geweld overal in de
wereld. Het is een eenvoudig monument, van oorsprong opgericht voor die Voorschotenaren, die door het verzet tegen
de Duitse overheersers omkwamen en kreeg daarom in de
beginjaren de naam

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

catering aan huis
ook bij bedrijven
voor de feestdagen

Bachlaan 21, Voorschoten
T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,
florencezorg

www.foodisfriend.nl | mail@foodisfriend.nl

Voor al uw
fietsplezier!
(Zie kortingsparade
achter in dit blad)

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

‘Verzetsmonument’ en later ‘Oorlogsmonument’.
In het monument zijn de namen gebeiteld van die Voorschotenaren, waarvan toen de namen bekend waren en pasten in
de toenmalige herdenking van soldaten en verzetsstrijders, die
gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog in de strijd voor
de vrijheid van Nederland. Thans herdenken we de slachtoffers, die voor de vrijheid van Nederland gevallen zijn overal in
de wereld waaronder ook in het vroegere Nederlands Indië.
De vermelding van de namen op het monument is lang niet
compleet, maar dat doet niets af aan de belangrijkheid van dit
monument, dat iedereen moet waarschuwen tegen de gevaren van een zinloze oorlog.
Welke namen staan er op dit monument?
Allereerst drie Voorschotense militairen, die zijn gesneuveld in
de strijd tegen de Duitse Wehrmacht in mei 1940. Het zijn Jan
Lamboo, Koen Wolleswinkel en Evert Zuidmeer. Drie Voorschotenaren, die in Duitse concentratiekampen zijn omgekomen: Frans Everstijn, in Neuengamme november 1944; Herman Schouten in Neuengamme december 1944 en Leendert
Bouthoorn in Buchenwald in februari 1945. Twee Voorschotenaren, die op 3 september 1944 werden doodgeschoten
als represaille voor de liquidatie van de Voorschotense Landwachtcommandant Bouw te weten Teun de Groot en Frans
Kusters. Een verzetsstrijder uit Voorschoten, die gefusilleerd
werd bij de Woeste Hoeve tussen Apeldoorn en Arnhem na de
aanslag op Rauter op 8 maart 1945, Willem van Mulligen en
tenslotte drie Voorschotense jongens, die gefusilleerd werden
in Rotterdam op 12 maart 1945, Jan Wagtendonk, Bram Limburg en Alexander Adamski. Die laatste werd pas Voorschotenaar toen hij zijn gedwongen Duitse uniform verruilde voor het
Voorschotense Verzet. Als Pool werd hij gedwongen in Duitse
dienst te treden evenals zoveel landgenoten van hem.

werden die dorpelingen niet opgepakt door de Duitse politie,
maar door de Landwacht, de pseudo-politie van de Nationaal
Socialistische Beweging (NSB). De Voorschotense landwachtcommandant Bouw werd op zijn tuinderij aan de Veurseweg
neergestoken. Door wie is nog steeds een raadsel. Hij was
fout, maar het Voorschotense verzet deinsde voor het liquideren van deze man terug, vanwege een eventuele represaille
maatregel, welke altijd bestond uit het doodschieten zonder
enige vorm van proces van belangrijke Nederlanders. Na het
doodsteken van Bouw op 2 september werden drie Voorschotenaren zonder vorm van proces neergeschoten toen zijn de
voordeur van hun woning openden. Het waren Teun de Groot,
Frans Kusters en Bertus van Aken. Van Aken overleefde de
moordaanslag, maar de vier kogels zorgden er wel voor dat hij
gedeeltelijk invalide verder door het leven moest gaan.
Op de begraafplaats achter de Dorpskerk liggen Teun de
Groot en Frans Kusters begraven en in hun directe nabijheid
ligt ook de landwachtcommandant Bouw in een grafkelder.
Gelukkig is deze grafkelder goed bewaard gebleven, want om
de tragedie tijdens de oorlogsjaren goed zichtbaar te maken,
dienen er niet alleen graven bezocht te kunnen worden van
verzetsstrijders, maar ook van landverraders ten teken dat die
werkelijk bestaan hebben en gevaarlijker waren dan de Duitse
soldaten, die het land en het dorp bezet hielden.
(Red.) Aanpassing van het Oorlogsmonument Voorschoten
In juli 2011 heeft de gemeenteraad besloten het herdenkingsmonument om te vormen tot een algemeen herdenkingsmonument voor Voorschotense slachtoffers van oorlogsgeweld,
militaire slachtoffers, slachtoffers van concentratiekampen
(vervolgden en verzet), burgerslachtoffers en militaire slachtoffers van VN-vredesmissie vanaf 1940. Er is gekozen voor
een ontwerp van ontwerper Robert Oosterheert. Het monument is in het voorjaar van 2012 onthuld.
Foto: Jan van Steen

Bij de oprichting van het monument in 1948 werden vergeten
de Joodse gezinnen, die vanuit Voorschoten naar de gaskamers vervoerd werden, maar ook al die militairen en burgers,
die sneuvelden tijdens de Japanse bezetting in Indië. Met
name Leo van der Bijl heeft diverse keren bij het gemeentebestuur gepleit voor het aanbrengen van al die omgekomen
Voorschotenaren op een aparte steen, maar omdat gevreesd
wordt dat er dan toch weer Voorschotenaren vergeten zullen
worden, werd daar niet verder op in gegaan.
Wie de data bekijkt op het monument ontdekt dat terwijl Duitsland al bijna de oorlog verloren had nog steeds door bleef
gaan met het ombrengen van Nederlanders en in eigen dorp
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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

Vergeten ?????

Tegenwoordig kijk ik anders naar 4 mei. Enige jaren geleden
kwam ik in contact met iemand die in de oorlog als dwangarbeider in Duitsland had gewerkt. Ik heb staan kijken van zijn
verhaal en heb me sindsdien vaker afgevraagd: waarom wist ik
hier eigenlijk niets van?
Vanaf het tweede jaar van de oorlog werden steeds meer mannen opgeroepen om zich met brood en koffer met kleren te
melden op het station om in Duitsland tewerkgesteld te worden. Eigenlijk stond in de oproep alleen dat je voor 37 cent per
uur als hulpvakarbeider tewerkgesteld zou worden. En in die
dorpen en plaatsen waar de oorlog eigenlijk nauwelijks merkbaar was, kon je je vriend niet alleen laten gaan en stapte je
met hem mee op de trein naar een ver en vreemd oord. Leek
alles eerder een vreemd en groot avontuur. Men kon zich vaak
niet eens voortellen waar de plaats lag waar men in uren en
uren treinen naar toe reisde.
Omdat zoveel Duitse mannen opgeroepen waren voor het leger waren er in Duitsland vele banen opengevallen en kon men
als kapper of als timmerman in de dorpen of steden geplaatst
worden zodat het leven er enigszins door kon gaan.
Wat moet het eigenlijk vreemd geweest zijn in die Duitse dorpen en steden waar gaande de oorlog bijna geen man meer
te vinden was of hij moest oud of gehandicapt zijn. En verder
bijna alleen vrouwen, vrouwen die hard werkten in fabrieken
en kantoren om de boel draaiend te houden, om te zorgen voor
hun ouders en kinderen. En hoeveel van deze vrouwen rouwden ook nog eens om hun ver weg omgekomen echtgenoten
en verloofden?
Steeds meer werd je, dwangarbeider en vrouw, geconfronteerd
met dezelfde problemen.
Men probeerde zo goed en zo kwaad als men kon, de oorlog
door te komen, soms niet wetend waar te werken, waar te wonen, waar te eten of wanneer de oorlog zou eindigen en de
verwoestingen zouden ophouden.
Was het dan echt zo gek als je als Hollandse knul daar een

leuk Duits meisje leerde kennen, samen wat plezier maakte
en verliefd werd. En samenhokte tegen alle verwoestingen in ?
Maar wat als die oorlog dan eindigt? Als Nederlander kon je
zo terug naar je land maar dan moest je wel je vrouw en kind
achterlaten. Natuurlijk deed je dat niet. Maar voor de ruim 10
000 dwangarbeiders die met een Duitse vrouw getrouwd waren
was de enige manier waarop jouw vrouw en kind meekonden
naar Nederland als zij een niet Naziverklaring hadden. En daar
deed de Nederlandse regering, met opzet of niet, lang, zeer
lang over.
En in die tussentijd moesten die Nederlandse mannen maar
zien te overleven in Duitsland. Alleen de eigen bevolking kon
voedselbonnen krijgen. En ook daar waren er rellen en gevechten om het beetje voedsel wat er was.
En als dan eindelijk na 2 ½ jaar de vergunning wordt afgegeven
en het gezinnetje naar Nederland kon gaan begon opnieuw de
ellende. Vaak werden de tewerkgestelden gezien als collaborateurs. Over de ellende die de dwangarbeiders hadden meegemaakt, werd niet gesproken. Dat kon niet, men had het in
Nederland slecht gehad en wat er in Duitsland gebeurd was,
was enkel en alleen de schuld van die rot moffen zelf.
Weinigen realiseren zich dat de dwangarbeiders in Nederland
tot een van de zwaarst getroffen groepen behoren. Van de
500.000 Nederlandse dwangarbeiders zijn er, als gevolg van
slechte huisvesting, ziekten, ongelukken en bombardementen
30.000 omgekomen. Het blijft ook mij verbazen dat er ook nu
nog steeds weinig tot geen aandacht geschonken is aan het
fenomeen dwangarbeid terwijl toch zo’n 25 tot 30 procent van
de mannelijke beroepsbevolking tussen de 18 en 60 jaar (een
aantal zelfs jonger dan 18 jaar) in die jaren door psychische
druk dan wel lichamelijke dwang in Duitsland te werk werd gesteld.
En daarom kijk ik tegenwoordig toch wat anders naar 4 mei.
Wanneer denken we ook aan hen, de vele, vele dwangarbeiders, op 4 mei?
Monique Morsink

Monument Dwangarbeid 1940-1945
Museum Overloon
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Echtscheiding
De eerste dag pakte hij verdrietig zijn spullen in dozen en koffers. De tweede dag kwamen de verhuizers zijn spullen halen.
Op de derde dag ging hij nog één keer aan hun mooie eettafel
zitten, zette mooie achtergrondmuziek aan, stak kaarsen aan
en genoot van een maaltijd met garnalen, kaviaar en een fles
witte wijn.
Daarna liep hij nog eenmaal door alle kamers van het huis en
stopte overal een paar in kaviaar gedoopte, half opgegeten
garnalen in de holle gordijnbuizen. Hij ruimde de keuken op
en vertrok.
Op de vierde dag kwam zijn ex-vrouw terug met haar nieuwe
vriend en ze hadden het goed naar hun zin in dit mooie huis.
Maar langzaamaan begon het in huis te ruiken. Schoonmaken, dweilen, luchten, niets hielp. Het werd steeds erger.
Luchtroosters werden gecontroleerd op dode knaagdieren,
kleden werden naar de stomerij gebracht. In iedere kamer
kwam een luchtverfrisser te hangen.
Ongediertebestrijding kwam en plaatste overal gasspuiters.
In de tussentijd moesten de bewoners wel even ergens logeren. Zelfs de dure vaste vloerbedekking door het hele huis
werd vervangen. Niets hielp. Vrienden en bekenden kwamen
niet meer op bezoek.
Onderhoudspersoneel weigerde nog langer in hun huis te
werken en de interieurverzorgster gaf er ook de brui aan.

Uiteindelijk konden ze zelf de stank ook niet langer verdragen
en besloten te verhuizen en het huis te verkopen.
Maar, zoals zich laat raden, het huis werd niet verkocht. Zelfs
niet toen ze na twee maanden in vraagprijs waren gehalveerd.
Ten langen leste besloten ze een hoge lening te sluiten en
toch maar vast een nieuw huis te kopen, want hun relatie had
ernstig te lijden onder de problemen.
Toen werd de vrouw gebeld door haar ‘ex’, die vroeg hoe alles ging in haar nieuwe relatie. Ze vertelde het verhaal van
het rottende huis. Hij luisterde beleefd en zei dat hij hun oude
huis vreselijk miste en was wel bereid het huis over te nemen,
als zij bereid was verder van de alimentatie af te zien. Maar,
door de alimentatie kon hij geen fatsoenlijke hypotheek krijgen, dus zou ze genoegen moeten nemen met 25% van de
werkelijke waarde. De vrouw ging met de voorwaarden akkoord, mits hij nu onmiddellijk het contract tekende.
Hij stemde hierin toe en binnen twee uur hadden haar advocaten het papierwerk voor zijn neus liggen.
Een week later stonden de vrouw en haar vriend glimlachend
toe te kijken hoe de verhuizers hun huisraad van het oude
naar het nieuwe huis brachten.
En om haar ex een hak te zetten, namen ze alles mee, zelfs
de gordijnroedes.

Ludo

Het beleven van de herfst in een bos maakt me altijd wat melancholiek,
hoewel dat niet in mijn aard ligt. Ik zie liever de vrolijke kant van het
leven, die ik associeer met lente en zomer.
Nu ik daar die trap zo voor me zie kom ik eens te meer in een melancholieke stemming. Dat heeft alles te maken met de plaats, waar de
trap naar toe leidt, n.l. een crematorium. Hier ga ik afscheid nemen
van een vriend, met wie ik veel jaren intensief contact heb gehad. Zijn
naam was Ludo. Hij was voorzitter van de vereniging, waarvan ik toen
nog secretaris was. Zo ’n relatie leent zich naar mijn mening tot een
vriendschap, al hoeft dat niet altijd zo te zijn. Ik ben in totaal 33 jaar
algemeen secretaris geweest en maakte in die periode 5 voorzitters
mee. De eerste twee heb ik zelfs nooit getutoyeerd! Destijds vormde
een groot leeftijdsverschil in dat opzicht een drempel. Op de samenwerking had het weinig invloed.
Terwijl ik de trap opklim moet ik sterk aan Ludo denken. Ik weet, dat hij
juist veel van de herfst hield. Hij was filosofisch aangelegd en maakte
graag langen wandelingen. Vooral het bos had een grote aantrekkingskracht op hem. Als we er dan wel eens samen wandelden was dat
meestal zonder veel te praten. De geluiden intrigeerden hem. Dikwijls
bleef hij staan om die geluiden op zich in te laten werken. Hij wist ook
altijd precies te zeggen welke vogels hij hoorde. Hij noteerde dat in zijn
zakboekje, vooral als het om zeldzame vogels ging.
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Dat is nu echter allemaal verleden tijd. Ik weet zeker, dat ik als ik weer
eens in een bos kom ik aan Ludo zal denken. Hij is slechts 51 geworden, veel te jong dus om al te sterven. Hij was niet eens in de herfst
van zijn leven.
Theo
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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 JUNI

De vlucht
naar Erichem
Die reis vergeet ik nooit. Ik ben
nu 85 maar het staat in mijn herinnering gegrift.
Vijf februari vertrokken we. We
moesten lopen, vader moeder,
twee broertjes van zeven en negen en ik. Ik was elf jaar.
Mijn vader was toen al 68. Wat
hij in zijn hoofd had kwam nergens anders terecht. Hij zocht
palen en timmerde die aan mijn
poppenwagens. Hij laadde de
wagens vol en in alle vroegte
vertrokken we richting Gouda.
Op straat was het doodstil, niemand werkte toen, later werd het een beetje drukker. Dat waren mensen die probeerden ergens eten te vinden, zelfs tot in
Friesland. En vaak werd het kleine beetje eten bij de grens van Den Haag weer afgepakt.
We liepen bij Zoetermeer en daar moesten we in een greppel gaan liggen omdat er vliegtuigen overvlogen. Dit om te voorkomen dat ze ons voor Duitsers aanzagen. We konden weer verder en liepen de eerste dag tot in Gouda. Je moest altijd
om 6.00 uur binnen zijn. Gelukkig vonden we een ‘pension’ waar we konden slapen. We kregen een hap bruine bonen die
moeder had gekookt. Ze waren halfgaar maar dat maakte niks uit. We sliepen als rozen, maar moeder sliep niet en op een
gegeven moment at zij van de bruine bonen, waarvan we elke dag zouden eten. Zij rammelde van de honger.
De tweede dag gingen we richting de Lek. Je hoefde nergens ‘bij de boerderijen’ waar we langs kwamen om eten te vragen. Of ze waren gierig, of ze wilden spullen ruilen voor eten. Huisvrouwen van de stad ruilden hun linnengoed. De boeren
stikten dan ook van al het linnengoed.
Na een hele dag lopen kwamen wij bij de Lek. Ja, en wat nu? We moesten over de Lek, maar dat was nu uitgesloten. Vader
informeerde bij de mensen die aan de Lek woonden. Hij was handelsreiziger en kon goed zijn verhaal doen.
Gelukkig werden wij bij een boer gebracht, die het goed met de mensen voor had. Net als de vorige keer sliepen we in onze
kleren (twee stel over elkaar). In de nacht werden we wakker gemaakt om de Lek over te steken. Heel voorzichtig stapten
wij in een klein roeibootje. Moeder had al gezegd: ‘Je mag niet praten want als de Duitsers je horen schieten ze ons dood’.
Aan de andere kant van het water gekomen was het weer voorzichtig uitstappen en door het gras lopen tot we aan een weg
kwamen. We moesten zwijgen tot het dag werd. We liepen en we liepen maar.
De derde dag kwamen we in Kuilenburg (Culemborg). Onderweg hadden we steeds maar bij boeren om wat eten gevraagd. En wonder boven wonder riep ons broertje ons naar een boerderij. We kregen daar havermoutpap. Wat smaakte
dat heerlijk. De boerin had medelijden met die oude vader, zijn vrouw en drie kinderen.
En weer hebben we een hele dag gelopen tot het weer spertijd was en we kenden heg noch steg.
Wat nu? Ineens kwam een vrouw uit haar huis. Ze had ons zien staan. Ze herkende moeder uit haar meisjestijd.
Wat een vreugde en weer hadden we een overnachtingsplek. We kregen te eten, want haar broer uit Erichem zou komen
omdat ze jarig was. Maar hij kwam niet omdat er razzia was. We hebben nog nooit zo lekker gegeten.
Erichem was nog ongeveer drie uur lopen en zo kwamen we bij opoe. Die kreeg ineens vijf logees terwijl ze moederziel
alleen woonde.
J.M. Schroot Spitzers
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DeltaDents

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

praktijk voor tandheelkunde

UITLEG BRIDGE HERSENKRAKER (Pag.9)

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

SALADE

gerookte eend,
peer & vijgen

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

NODIG VOOR 4 PERSONEN:

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:

• 1 tl dijonmosterd
• tl grove mosterd
• 50 ml appelciderazijn
• 1 tl vloeibare honing
• extra vergine olijfolie
• rode ui

• 1 rode of groene peer
• 150 g gare puylinzen
• 2 gerookte eendenborsten
• 4 grote rijpe vijgen
• 12 walnoten
• 1 bosje waterkers

ZWEEDSE PUZZEL

BEREIDING:
Hartig of zoet? Vijgen doen het bij beide goed. In dit gerecht zijn
de zoete vijgen heerlijk bij de gerookte smaak van de eend.
1 Doe beide soorten mosterd samen met de appelazijn,
honing en 100 ml extra vergine olijfolie in een kom en
meng goed. Breng op smaak met flink wat zout en peper.
2 Pel de ui, verwijder het klokhuis uit de peer en snijd ze
in dunne parten. Doe ze dan samen met de linzen in een
grote kom, giet de mosterddressing erover, schep om en
laat 10 minuten staan.
3 Snijd intussen de gerookte eendenborsten in plakjes,
snijd de vijgen in vieren en hak de walnoten in grove stukjes.
4 Schep vlak voor het serveren de
waterkers door de salade en verdeel hem
over vier borden. Leg de plakjes eendenborst erop, gevolgd door de vijgen en
walnoten en serveer meteen.

eet smakelijk!
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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

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

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

WONINGTEXTIELHUIS
Treubplein 2
071 561 79 79

15% korting op bedden

Butterfly

5% korting
op het
notarieel
honorarium

G. BESUYEN Rijwielspecialist
Voorstraat 13 (071) 561 27 02

APK KEURING € 25,-

Korting navragen
in de winkel

Excl. afmeldkosten en roetmeting

10% korting op alle
andere producten

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting

RAYTHO

7,5% korting

zie advertentie
in dit blad

Schoolstraat 111, Voorschoten
Langstraat 49, Wassenaar

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

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

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

KERAMIEK/
HANDWERKEN

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

PATCHWORK

BILJARTEN/
KLAVERJASSEN

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

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

SOOSMIDDAG

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

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

KUNSTGALERIJ
Ben Vleeming,
Tel: 071-5614363

DAGREIZEN

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

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

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

VOV-SPONSOR
HULDE AAN JUMBO ROEMER!

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

TEKENEN/
SCHILDEREN

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

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

Dobbeweg 2 - 071 560 02 00

winkelcentrum Hofland
071 576 56 33

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

KLAVERJASSEN

CONSEPTO
HEKWERKADVIES

VOV leden ontvangen 10% korting

Treubplein 2 - 071 561 79 79

10% korting alle
daluren abonnementen

Excl. afgeprijsde artikelen

06 521 851 59

AUTOBEDRIJF HAMERS

BRIDGEN

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

5% korting op
aankopen voor uzelf

www.PediLuxx.nl • sonja@pediluxx.nl

BLOEMENHOFJE

Industrieweg 4 - 071 561 19 06

Schoolstraat 35 - 071 561 35 84

PEDICURE
SONJA ZOETEMELK-NEDERHOF

WONINGTEXTIELHUIS

YOUR LIFE SPORTSCLUB

VAN DER VOORT schoenen

10% korting op alle reparaties

Dinsdag tm zondag
open v.a. 17.00 uur

korting

5% korting

10% korting

Voorstraat 16A - 071 561 95 12

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

Schoolstraat 146
071 561 38 91

Schoolstraat 113 - 071 562 0050

GRILL-RESTAURANT DE MAZZEL

5%

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

Dobbeweg 3
071 561 50 02

10% korting
op huismerkinkt op vertoon
Voorstraat 55a - 071 71 07 402
van ledenpas.
www.compleetit.nl

ACTIVITEITEN IN HET VSC

KADOSHOP PEPIJN

FASHION 4 KIDZ

Tarieven navragen bij golfpro

Voorstraat 48 - 071 561 25 97

* Evenementenorganisatie
* Promotiematerialen
* Relatiegeschenken
* (Sport) Kleding
* Fotomarketing

KINDERKLEDING KINDERSCHOENEN

Richard Wagnerlaan 85

VILANO HAARSALON

www.we-je-em.nl
071-5426709

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

