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Van de Redactie
L.S.

Onze eindredacteur Rob Rietveld kondigt zijn vertrek
aan. Een laatste verhaal van hem op deze pagina.
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Ingezonden gedichten door onze leden.
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GEDICHTEN

Nederland, oh Nederland
Gij eens zo groen, welvarend land,
Waar is uw rust gebleven?
Uw koene ridders, strijdbaar volk,
verdreven door een somb’re wolk?
Oh vaderland!

“Mijn
harte
kreet”
Jacqueline
van de Vrugt-Geerdink

Waar nu de misdaad welig tiert
En onbenul vaak het land bestiert,
Verkwanseld zijn veel waarden.
De wil van ’t volk lijkt onbekend
bij ’t politiek establishment,
arm Nederland.

Waar de EU bevelen geeft
Die men maar op te volgen heeft,
Op straf ’van repercussies.
Ja, men verdedigt het met vuur
maar ’t lijkt verdacht op dictatuur,
voor Nederland.

Waar oud en moe eenzamer wordt,
op AOW/pensioen gekort.
Wat kil en bitter einde.
Bejaardenhuizen onbewoond
maar illegaliteit beloond,
ziek Nederland.

Waar hebzucht, graaien nu moraal is
en liegen en bedrog normaal is
en drugs, het snoepje van de week.
Waar vals nu echt is
en krom wat recht is .
Er is heel wat in dit land dat slecht is.

Waar ons’ vaak zwakke overheid
geen raad weet met asielbeleid,
veel geld stuurt naar corrupte landen.
Het heeft, bewezen echt geen nut,
het blijft een bodemloze put,
ach naïef land.

Maar ook het negatieve kent zijn grens.
Er is zoveel inzet voor de medemens,
Gewoon, op basis van vrijwilligheid.
Díe onderhuidse, sterke band,
maakt je toch trots op Nederland.
ONS VADERLAND!!!

Lectori salutem (meestal afgekort tot L.S.) betekent letterlijk heil aan de lezer, den lezer heil
of de lezer gegroet. Dit keer een start met deze ouderwetse uitdrukking, het leek mij toepasselijk voor
de laatste Nieuwsbrief onder mijn verantwoording. Waarom de pijp aan Maarten gegeven? Simpel, het
VOV-bestuur en uw eindredacteur hebben een verschillende visie op de inhoud van de Nieuwsbrief en
daarom heb ik mijn positie ter beschikking gesteld. Het geeft een nieuwe persoon de gelegenheid de uitdaging op te pakken en het bestuur het perspectief de zaken volgens hun eigen inzichten om te buigen.
Het is mij een eer geweest het blad voor u Voorschotenaren
alsmede leden wonende in aanliggende plaatsen te mogen
uitbrengen en ik zal zeker de gedachtewisselingen met onze
tekstschrijvers en speciaal met de mise-en-page missen. Tja,
wat nu, ik had een verhaal over ons favoriete museum Kröller Müller in gedachte voor deze uitgave maar de pen wil niet
vloeien, wel hieronder een foto van één van onze meest geliefde schilderijen en beeldhouwwerken, verder een terugblik op
stukken van de redactie bestaande uit afbeeldingen geplaatst
in vorige nieuwsbrieven.
Rest mij u allen hartelijk te groeten en mijn opvolger veel
succes te wensen.

Column van Dico van Barneveld over Zuid-Afrika.
Gisella van Duijnen; “Het toneel des levens”
‘Autorally deel 2’ Verhaal van Theo Groenewege
Ingezonden reacties of verhalen door onze lezers.
Elke maand een heerlijk recept en een leuke puzzel.

KORTINGSPARADE

Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.

ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Voorbij
Aan het einde, bij de horizon.
Is alles licht, naar het schijnt.
Daar waar het land, de wolken raakt.
En Pinksterbloemen bloeien als volmaakt.
Het water blinkt in het kanaal.
Een boot vaart langzaam voorbij.
Een kind staat op het dek.
Het zwaait uit alle macht.
Naar jou en mij.
De schipper tuurt over het water.
De stilte hangt.
Een poes ligt in de vensterbank.
En spint heel zacht.

In het vooronder zit de vrouw.
Ze vouwt de was, ze strijkt het goed.
In de wieg rust het kind dat zo ziek was en
genas.
De vrouw kijkt naar het kind.
Ze lacht, het kind lacht terug.
Zij is zo wonderlijk blij te moede.
Kleine witte wolken wachten in de lucht.
In het gouden zonnelicht.
Een straal valt door het raam van de kombuis.
In het varende huis.
				
			
M.L.

FOTO VOORKANT MEI/JUNI-BRIEF

Deze mooie foto, gemaakt door Mo van der Werf, is genomen op het
Wagenerf kijkend richting Ambachtspad.

ONZE VOLGENDE BRIEF

De volgende brief is de september uitgave met een nieuwe eindredacteur
en een nieuwe maandagmiddag bridge-coördinator. De september brief
zal vanaf 27 augustus verspreid worden. Inzendingen, handgeschreven, of

per email die ons uiterlijk 10 augustus bereiken zullen we graag opnemen.
Veel leesplezier!

ROB RIETVELD
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VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Wie wil...
Omdat onze eindredacteur te kennen heeft gegeven zijn functie te willen beëindigen zijn wij met spoed op zoek naar
een nieuwe

EINDREDACTEUR
Daarbij is de volgende informatie van belang:
Onze vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van senioren van vijftig plus in Voorschoten en omstreken op het
gebied van educatie en ontspanning. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het, in samenwerking met derden, organiseren van cursussen, reizen, evenementen en allerlei andere vormen van ontspanning.
De VOV Nieuwsbrief is bij uitstek het orgaan om de leden van onze VOV te informeren over het wel en wee van de vereniging
en haar leden en aandacht te besteden aan de activiteiten en gebeurtenissen in en buiten de vereniging, waarvan de redactie
redelijkerwijs mag aannemen dat de leden daarin geïnteresseerd zijn.
De verschijningsfrequentie is negen maal per jaar en de kopij dient iedere maand uiterlijk de 10de van de maand binnen te zijn.
•
•
•
•
•
•
•

Ik wil met jou...

De eindredacteur voor de Nieuwsbrief is de eerstverantwoordelijke voor de inhoud van het magazine.
De eindredacteur is voorzitter van de redactie en gesprekspartner van het VOV-bestuur.
Hij of zij coördineert het totale tot stand komen van het magazine en bewaakt de productiestroom en de deadlines.
Hij/zij werkt nauw samen met de vormgever.
Hij/zij schrijft in elke editie de pagina ‘van de Redactie’
Hij/zij leest alle artikelen, stuurt bij waar nodig, kan ingezonden stukken inkorten of aanpassen, zo nodig na overleg
met de inzender.
Daarnaast speelt hij/zij een rol in het creatieve proces en denkt mee over nieuwe onderwerpen, rubrieken en artikelen.

Wij zoeken:
•
Goede beheersing van de Nederlandse taal
•
Liefst (eind)redactionele ervaring.
•
Affiniteit met de VOV en senioren  in het algemeen.
•
Georganiseerd en zorgvuldig in werkuitvoering.
•
Oplossingsgericht met een heldere en open stijl van communiceren.
De VOV werkt louter met vrijwilligers.
Hebt u belangstelling voor de functie van eindredacteur neem dan contact op met:
secretaris@vovvoorschoten.nl Nadere informatie bij de voorzitter: tel: 071-5610846

Tevens zijn wij op zoek naar een

WEBBEHEERDER
Wij zoeken iemand die bereid is om op vrijwillige basis onze website up-to-date te houden. Het werk kan ieder moment van de
dag gedaan worden en je kunt er net zoveel tijd in steken als je zelf wilt en kunt. Het bestuur draagt de info aan en gaat ervan
uit dat deze dan op redelijk korte termijn op de website komt. Bovendien is het van belang dat wat er nu op staat gesorteerd en
evt. gerangschikt wordt.
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De VOV
start een
nieuwe
dienst
voor haar
leden

Uit de vorig jaar gehouden enquête is gebleken dat er behoefte is aan een mogelijkheid om leden met
elkaar in contact te brengen. Het gaat om leden met een gezamenlijke interesse.
Stel u voor dat u met iemand zou willen schaken, rummicub spelen, wandelen, patience spelen discussiëren, of wat dan ook. Via een oproep in de VOV Nieuwsbrief kunt u dit kenbaar maken.

Hoe werkt het?

U stuurt een e-mail naar wiewil@vovvoorschoten.nl. Daarin zet u het volgende:
Voor welke activiteit u graag een “maatje” zou willen hebben.
Ook geeft u aan op welke tijdstippen en hoe vaak u dit zou willen.
Bijvoorbeeld eenmaal per week of eenmaal per maand, of gewoon maar een keer.
Dat laatste is denkbaar als u bijvoorbeeld met iemand naar de Matthaeus Passion wilt.
In de vorm van een soort advertentie wordt er dan een bericht in het eerstvolgende VOV Nieuwsbrief
geplaatst. U bepaalt zelf of u er uw geslacht en leeftijd bij wilt plaatsen en of u wensen hebt betreffende
leeftijd of geslacht van degene die reageert.
Het bericht dat U naar de VOV stuurt zou er als volgt kunnen uitzien:
Jan Janssen, Voorschotenselaan 25, Voorschoten, wil graag op donderdagmiddag dammen.
Ik speel op gemiddeld niveau, maar heb geen bezwaar om met een beginner te spelen.
Vermeld tevens het telefoonnummer waaronder u bent te bereiken.
In de eerstvolgende nieuwsbrief staat dan deze “advertentie”:
Wie Wil met mij op donderdagmiddag dammen. Ik speel op gemiddeld niveau, maar heb geen
bezwaar om met een beginner te spelen.
De advertentie krijgt een nummer en VOV-leden kunnen daar op reageren eveneens via het eerder
genoemde e-mail adres. Bijvoorbeeld:

Samen iets leuks doen

Alleen
kan je
niks
Je moet
het samen
doen
Johan Cruijff

Piet Pietersen, Damweg 15, Voorschoten wil dammen met de persoon van advertentie nummer 2.
Mijn telefoonnummer is 1234567890.
Het bestuur van de VOV heeft een coördinator aangesteld. Hij of zij neemt contact op met Jan Janssen
en zegt dat Piet Pietersen op donderdagmiddag wil dammen. Als Jan Janssen daarmee instemt geeft
de coördinator het telefoonnummer van Piet Pietersen door aan Jan Janssen. Het werk van de coördinator is daarmee geëindigd. Jan Janssen belt vervolgens met Piet Pietersen om verdere afspraken
te maken.
De gehele procedure is er op gericht dat de privacy wordt beschermd. Daarom wordt er geen naam
genoemd in de advertentie. De adverteerder bepaalt zelf of leeftijd en geslacht worden vermeld. De
VOV-leden (in het voorbeeld Janssen en Pietersen) bepalen zelf hoe verder te gaan. Als een van de
twee heel goed kan dammen en de ander niet, kunnen zij besluiten niet samen te dammen of ze besluiten dat de een het de ander gaat leren. Nogmaals: de coördinator speelt hierbij geen rol.
Het VOV-bestuur is benieuwd naar de belangstelling voor deze dienst. In de volgende nieuwsbrief leest
u er meer over.
NB: beschikt u niet over een e-mail adres, dan kunt u ook een brief in de brievenbus van het VOV
Seniorencentrum deponeren (Prof. Einsteinlaan 3). In de brief zet u dan de gegevens die hierboven
zijn vermeld.

Kortom: wij zoeken iemand die in staat is om een site voor senioren van duidelijke en overzichtelijke info te voorzien en tevens
vriendelijk te raadplegen is. Uiteraard is ook hierbij een goede beheersing van de Nederlandse taal belangrijk!

RECTIFICATIE ZORG EN ZEKERHEID / VOV

Hebt u belangstelling voor de functie van webbeheerder neem dan contact op met: secretaris@vovvoorschoten.nl
Nadere informatie bij de voorzitter: tel: 071-5610846

Dit berust op een vergissing! U heeft gewoon recht op de korting van Zorg en Zekerheid.

Enkele leden hebben onlangs een schrijven van Zorg en Zekerheid gekregen met de mededeling
dat uw collectiviteitskorting met ingang van 1 januari 2019 zou stoppen.
Door een miscommunicatie tussen het VOV en Zorg en Zekerheid is deze brief naar enkele leden
gestuurd. Sorry voor dit ongemak.
Dik Zweers, Leden Administratie VOV
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Bridge Pagina
Een huis (ver)kopen zonder verrassingen

Het nieuwe bridgeseizoen komt er aan, de maandag start op 3 en de donderdag op 6 september. Heti en Rob blijven de donderdag
begeleiden en voor de maandag wordt op dit moment een coördinator gezocht. Wie dat wordt zullen wij in de september uitgave van
de nieuwsbrief bekend maken. Voordat Gijs vertrok als maandag coördinator gaf hij mij een “stukje” over het volgbod dat goed past na
het negatief en het informatiedoublet gepubliceerd in de vorige uitgaven. Het is redelijk uitgebreid en gaat als volgt:

VOLGBOD

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

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.

Waarom een volgbod? Voor het dwarszitten van de tegenstanders of evt. zelf spelen, maar vooral voor het UITKOMEN: dit wordt onze
werkkleur. Een SA-volgbod: doe je uiteraard met 15-17 pnt, plus een dekking in de kleur(en) van de tegenpartij. Een volgbod met een
(enkele) sprong betekent openingskracht met een behoorlijke 6-kaart. (tot een punt of 16, anders weer eerst doubleren etc.) Bijv. ♠
B2; ♥ AV10932; ♦ HV 10; ♣ 82.  Een dubbele sprong is pre-emptief.
Het bijbieden op een volgbod; Je steunt met minimaal een 3-kaart. Denk eraan, dat een volgbod geen opening hoeft te beloven,
meestal zelfs niet. Bijv. Oost 1♣ - Zuid 1♥ - West 1♠ - Noord heeft ♠H8 ♥ 973; ♦ A 543 en ♣ 8642 en biedt dus 2 ♥. En als partner nou
maar 8 punten heeft? Dan heeft de tegenpartij er 25 en kan een manche maken. Zelfs gedoubleerd down gaan is dan niet erg!
En SA bijbieden? Dat doe je zonder steun in partners kleur,
met goede dekkingen in de andere kleuren(!). Je biedt met
meer dan 6-9 pnt, omdat het volgbod van partner geen opening belooft moet je dus wel 10 -12 punten hebben. Steunen
met een sprong doe je pas met een punt of 12.

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

Nieuwe
kraan of
complete
keuken?

Je hebt een goede 5-krt (of langer) met een paar honneurs, minstens VB10 xx, en er zitten natuurlijk ook punten (slagen) in de andere
kleuren. Op 2-niveau moet de kleur wat meer body hebben. Je biedt vanaf 6 punten tot 16. Bijv. HVB x x is alles wat je nodig hebt. Let
op de kwetsbaarheid i.v.m. eventueel down gaan. Met 16/17 pnt. of meer ga je eerst doubleren en later je lange kleur bieden.1 SA is
dan 18/19 pnt.

Ook
voor klein
onderhoud!

Een nieuwe kleur bieden, dus “overnemen”, belooft een goede 5- kaart en ongeveer 10 of meer punten) en geen steun in
partners HOGE kleur. In de zgn. “uitpas”, dus 1♦- pas - pas - ?
mag je best met een paar punten minder een volgbod geven.
Bijv. 1 SA met 11-14 punten. Partner moet dat wel weten natuurlijk. In de “sandwich-positie”, dus 1 ♦ - pas - 1 ♥ - ? - moet
je juist wat sterker zijn, bijv. 1 SA met 16/17 pnt.

AANMELDEN DONDERDAG-BRIDGE

De donderdagclub heeft meestal 7 à 8 tafels en ondanks het heen en weer geloop om de spellen op te halen en terug te brengen is het
net te doen. Het zou fijn zijn als wat mensen zich zouden aanmelden zodat we in 2 lijnen kunnen spelen. Op donderdag spelen
we een open zitting met 6 ronden van 4 spellen, na 3 ronden een koffie/thee pauze van 15 minuten. De koffie/thee met koekje in  de
pauze is gratis. U mag 3x kosteloos uitproberen of u lid wilt worden van de goedkoopste en aardigste club van Voorschoten.
Bel Heti en Rob Rietveld op: 071 561 9639 of 06 1969 5760 of schrijf naar rob.rietveld@casema.nl

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 33.
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

ERFBELASTING

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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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
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Rical Cleaning Products
VOORSCHOTEN
071 576 71

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

Erfbelasting wordt geheven over de verkrijging na een overlijden. De heffing vindt plaats bij de verkrijger (tenzij in een testament
anders is bepaald) en alleen als er meer verkregen wordt dan de vrijstelling. Veel mensen ervaren de heffing van erfbelasting als
onredelijk en niet gepast, temeer omdat deze belasting wordt geheven in een voor erfgenamen emotioneel moeilijke periode. Velen weten niet hoeveel er geheven wordt, laat staan dat er mogelijkheden zijn om de toekomstige erfbelasting te verlagen danwel
te voorkomen. Daarom volgt hieronder een algemene uitleg over de erfbelasting.
(Let op: gegevens voor het jaar 2018)
TARIEFGROEPEN
Hoeveel moet je als erfgenaam afdragen aan de belastingdienst? Afhankelijk van de groep waartoe de verkrijger behoort en de waarde van hetgeen is verkregen, valt de heffing
tussen de 10 tot 40 procent na aftrek van de vrijstelling.
De groepen zijn verdeeld in:
- partner en kinderen (10 tot 20%);
- kleinkinderen (18 tot 36%);
- overigen (30 tot 40%).
SCHIJVEN
Over de eerste schijf van € 123.248 is 10 tot 30 procent aan
erfbelasting verschuldigd, afhankelijk van de groep waartoe
de verkrijger behoort. Indien er meer verkregen wordt dan
bovengemeld bedrag is de heffing, afhankelijk van de groep,
20 tot 40 procent.
VRIJSTELLINGEN
Voordat er erfbelasting geheven wordt, dient de vrijstelling in
mindering gebracht te worden op de waarde van de verkrijging. Er zijn meerdere vrijstellingen en ook deze indeling is
afhankelijk van de relatie tot de overledene.

Partner
Een partner heeft de grootste vrijstelling. Over de eerste
€ 643.194 is geen belasting verschuldigd, over het meerdere
10 procent. Indien dat meerdere boven € 123.248 komt, is
de partner 20 procent verschuldigd. Onder partners worden
verstaan levenspartners die gehuwd zijn, een geregistreerd
partnerschap met elkaar zijn aangegaan of die een notarieel
samenlevingscontract hebben afgesloten. Onder bepaalde
omstandigheden zijn ook anderen aan te merken als partner
waardoor zij gebruik kunnen maken van de partnervrijstelling
en het partnertarief. Een specialist op dit gebied kan samen
met u nagaan of u eventueel valt onder het partnerbegrip.
Kinderen
Kinderen vallen in hetzelfde belastingtarief als partners (10 tot
20%). De vrijstelling is echter veel lager, te weten: € 20.371.
Daarnaast is er een regeling voor een gehandicapt kind dat
grotendeels door de overleden ouder werd onderhouden,
deze heeft een vrijstelling van € 61.106.

Kleinkinderen
Kleinkinderen hebben een zelfde vrijstelling als kinderen, het
belastingtarief is echter hoger, te weten 18 procent voorzover
de waarde onder de gemelde € 123.248 blijft. Is deze waarde
hoger dan bedraagt het tarief 36 procent.
Ouders
Ouders hebben een gezamenlijke vrijstelling van € 48.242 indien zij erven van hun overleden kind. Indien zij meer verkrijgen bedraagt het tarief 30 procent over de eerste € 123.248.
Verkrijgt de ouder meer dan valt hij in het hoogste tarief van
40 procent.
Overigen
Alle andere verkrijgers hebben een vrijstelling van € 2.147
waarbij het meerdere belast wordt met 30 procent voorzover
de waarde niet hoger is dan € 123.248. Over het meerdere
wordt 40 procent geheven.
ANBI’s en SBBI’s
Door de fiscus erkende goede doelen met de status van algemeen nut beogende instellingen (anbi’s) en sociaal belang
hebbende instellingen (sbbi’s) vormen een uitzondering op
deze regelingen. Zij hoeven geen erfbelasting af te dragen
over hetgeen zij verkrijgen. Deze verkrijging komt dan ook
geheel ten goede aan het doel.
Wilt u ook weten of u voor uw erfgenamen de heffing van
erfbelasting kan voorkomen, verlagen of uitstellen? Laat u
zich dan voorlichten door een specialist. U bent daarvoor van
harte welkom bij ons op kantoor!
Nelke Kroes
Notariskantoor Pérez

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

Bewegen of opereren?
Veel mensen met étalagebenen (Claudicatio) worden
gedotterd of geopereerd. De pijn kan echter veiliger en
net zo goed worden verholpen door looptherapie.
Dat kan een operatie voorkomen en wordt
vergoed uit de basisverzekering!
Meer informatie op www.kolijnfysiotherapie.nl
of via de praktijk 071-54 28 999.
Aangesloten bij ClaudicatioNet!
landelijk netwerk looptherapie

Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

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

Thea ging naar het echtpaar Voshol-van Dongen die 59 jaar
getrouwd waren. Ook zijn zij pas verhuisd van een grote eengezinswoning naar een appartement. Dat was wennen en veel
weg moeten doen. Vooral de heer Voshol heeft in het begin
moeite gehad maar nu alles een plekje gekregen heeft gaan
ze er samen van genieten.
De heer P. Pardon kreeg wegens zijn 91ste verjaardag bezoek van Emmy. Het echtpaar doet alles samen, zoals de huishouding en de boodschappen. Ze gaan regelmatig met de
tochtjes van de VOV mee. Emmy had nog wel een poos met
ze door kunnen praten.
Mevrouw G. Biemond-Plomp, 92 jaar, kreeg ook Emmy op
bezoek. Mevrouw gaat regelmatig met de cirkelbus op pad,
waarvan ze de vrijwilligers de hemel in prijst!! Zelf heeft ze ook
veel vrijwilligerswerk gedaan. Nu is zij nog heel creatief, o.a.
kaarten maken en schilderen.

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!

Bij het echtpaar Van Beelen-Imthorn werd Joke met een lekker kopje koffie met wat lekkers ontvangen en het werd een
gezellige middag. Zij waren 62 jaar getrouwd. Meneer vertelde
over vroeger en het werk op de tuinderij, waarvan ze beide
hebben genoten. Ook kunnen ze genieten van de kinderen en
kleinkinderen.
Joke had een heel vriendelijke ontvangst bij het echtpaar Hofsté-Poel. Zij waren 60 jaar getrouwd. Het gesprek ging over
de kinderen en het werk dat hij in zijn werkzaam leven heeft
gedaan. Samen zijn ze heel tevreden en hopen nog een aantal
jaartjes zo door te kunnen gaan.

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.

Piet heeft mevrouw A.P. Mulder-Bolle een bezoek gebracht.
Zij is 92 jaar geworden, maar is nog heel “jong” van levendigheid, enthousiast en vol humor. Of Piet gebak lustte? Daar zegt
Piet geen nee tegen.
Els bezocht de heer W. Brak van 98 jaar. Zo te zien verandert deze man helemaal niet. Alleen het orgelspelen dat hij zo
graag deed, daar heeft hij niet meer zo’n zin in. Mevrouw sprak
haar waardering uit over de kaarten die ze krijgt, ook de kaart
van de VOV voor haar 85ste verjaardag.
Het echtpaar Terlouw-Schenk was 67 jaar getrouwd en kreeg
Els op bezoek. De heer is pas wegens hartklachten opgenomen geweest, maar het gaat nu gelukkig weer goed. Mevrouw
had ’s morgens ter gelegenheid van deze dag gebak bij de
Jumbo gehaald. Het meisje bij de kassa vroeg of er feest was
en zorgde dat mevrouw een bos bloemen van de Jumbo kreeg.
Thea, Lien, Piet, Els, Monique, Joke en Emmy zijn de afgelopen periode bij nog 8 mensen op bezoek geweest. Hun bezoek
werd zeer gewaardeerd maar niet alle bezochte mensen willen
in de Nieuwsbrief genoemd worden en uiteraard respecteren
wij dat.

Veel ouderen hebben een namenlijst van personen en instanties die op de hoogte gebracht moeten worden in
geval van overlijden. Het zou wenselijk zijn daarbij ook de VOV te vermelden indien deze er nog niet op staat.

SCHOOLSTRAAT 49 | 2251SCHOOLSTRAAT
BG VOORSCHOTEN
+31 71
85 48
49 ||2251
BG542
VOORSCHOTEN
| +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL
| WWW.VANESSAKARREMAN.NL
INFO@VANESSAKARREMAN.NL
| WWW.VANESSAKARREMAN.NL
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Reizen

REISVERSLAG VOV DAGREIS 1 OP DINSDAG 24 APRIL 2018
Nadat alle reislustigen voor deze eerste VOV dagreis 2018 waren ingestapt,verlieten wij Voorschoten. In file reden wij door een regenachtig stukje Leiden. Op de N11 reden wij filevrij richting Bodegraven om via Utrecht Hilversum te bereiken. Onderweg vertelde chauffeur Aat
diverse wetenswaardigheden die aan beide zijden van de rijbaan verschenen. Zoals ter hoogte van Zoeterwoude, middenin het groene
hart, de vluchtroute van de Hoge Snelheid Lijn tunnel. Twee opvallend kleine smalle gebouwen bieden hier toegang  tot in de tunnel voor
het onderhoud en bij eventuele calamiteiten. Enkele kilometers verderop, even buiten het centrum van Alphen a/d Rijn langs  de Gouwe,
de stapeling van gekleurde containers. Een overslaglocatie van containers die van wegtransport overgezet worden op de binnenvaart om
verder landinwaarts getransporteerd te worden.
Met een half uur vertraging kwamen wij droog in een winderig Hilversum aan
bij onze eerste bestemming voor deze dag “Het Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid”. Een architectonisch opvallend kleurrijk gebouw, gebruikers
van het Mediapark en inwoners van Hilversum hebben het gebouw als bijnaam “de snoepdoos” gegeven. Door een gastvrouw werden wij ontvangen
en naar de ontvangstruimte geleid voor een kopje koffie of thee met een gebakje. Na deze koffiepauze kregen wij in een intieme theaterzaal een korte
film over het instituut te zien, om een indruk te krijgen van de enorme omvang
van het nationale radio- en televisiearchief en de manier waarop dit wordt gebruikt en bewaard voor de toekomst. Vervolgens een videoverslag van 65 jaar
Televisie Entertainment, een feestelijk programma bomvol topamusement uit
de Nederlandse televisiegeschiedenis. Ook was een aantal bijzondere rekwisieten uit de depots van Beeld en Geluid te zien. Een waar feest van herkenning. Na dit bezoek stapten we in de bus en via een korte toertocht kwamen wij in Naarden. Een van de best bewaarde vestingsteden in
Europa en vooral beroemd dankzij de unieke stervorm Parel van het Gooi genoemd. Volop tijd hadden wij om deze unieke binnenstad
op eigen gelegenheid te verkennen; pittoreske straatjes met winkeltjes en diverse eetgelegenheden om de lunch te gebruiken en niet te
vergeten De Grote Kerk waarin jaarlijks op Goede Vrijdag een hele dag durende uitvoering van de Mattheus Passie van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd.
Halverwege de middag moesten wij inschepen voor de Vestingvaart. In een overdekte platbodem gleden wij onder deskundige leiding
van de schipper (tevens gids) door de grachten van de binnenstad met aan weerszijde huizen, werkplaatsen en pakhuizen. Vanaf de
gracht gingen wij de binnenring op, het gedeelte tussen de oude stad en de stadswallen met geschut opstellingen. Hierna de buitenring
het gedeelte buiten de stadswallen, een stuk uniek natuurgebied met watervogels, oeverzwaluwen en ijsvogels.
Na het uitschepen van deze vijf kwartier durende vaartocht verlieten wij Naarden en gingen per touringcar op de forensen stroom richting
Voorschoten. Halverwege in Haarlemmerliede hadden wij nog te goed het gebruikelijke gezellige gezamenlijke diner ter afsluiting van
deze eerste VOV dagreis 2018. “ Una Giornata Particolare”

E. Rionegro

VERSLAG DAGREIS NAAR HET GOOI

Deze reis begon om 8.30 uur met somber weer en veel wind, dus gepaard met veel fileleed. Aat koos de route, ondanks opstopping, Churchillaan richting Utrecht naar Hilversum. Het kleurrijke instituut voor “Beeld en Geluid” met afbeeldingen in glazen wanden.
De afbeelding van de “Gouden Koets” was daar ook te zien.. Bij aankomst werden wij
ontvangen met koffie, thee en een gebakje. Hierna bracht een aardige hostess ons naar
een theaterzaaltje. Uit de depots stond hier wat nostalgie opgesteld, ook kregen we een
aantal oude filmpjes te zien. Vanaf het 65 jarig televisie bestaan waren de filmpjes opgedeeld in verschillende categorieën, zoals drama, show kinderen etc.etc. Het geheel werd
begeleid door de gastvrouw.
Af en toe een grap of wat zacht gezang onzerzijds op het geboden “Parel” arrangement.
Hierna zochten wij de bus weer op en reden naar Naarden. We hebben een rondwandeling door het vestingstadje gemaakt. Er was daar genoeg te zien en te bekijken. Tijdens de
wandeling een cafetaria bezocht voor een broodje kroket en een drankje.
Op naar een geplande boottocht in de binnen- en buitenring rond de stadswallen van
Naarden. Naarden heeft een van sterverdediging. Jammer genoeg liet de ijsvogel zich niet zien. De schipper wist veel over het aloude
stadje te vertellen. Hij woonde hier al vanaf zijn geboorte. Terug op de steiger liepen we naar een bushalte waar Aat stond te wachten.
Voor het diner gingen we naar het zalencomplex de “Zoete Inval” vroeger was dit een speeltuin. Een lekker drankje vooraf en een heerlijk
drie gangen menu. We hebben genoten van de inspirerende dag en voldaan vertrokken we weer naar Voorschoten.
Iedereen bedankt voor de mooie dag en Aat nogmaals bedankt voor de rit en alles wat je tijdens de rit vertelde over bezienswaardigheden. Beste organisatoren ook bedankt voor deze geslaagde reis.
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Reisgenoot Ab

VAN DE REISCOMMISSIE
Op 28 juni 2018 staat alweer de volgende eendaagse reis op stapel. Dit betreft de dagcruise naar o.m. Haarlem. Men kan zich
nog aanmelden maar wacht niet te lang want er zijn nog maar een beperkt aantal plaatsen. Ook voor de dagreizen naar het
Westland op 19 juli en naar Middelburg op 14 augustus zijn nog een aantal plaatsen vrij maar ook hier geldt wacht niet te lang
met aanmelden.
Zoals eerder gemeld hebben wij 2 meerdaagse reizen vanwege onvoldoende aanmeldingen helaas moet annuleren. Gelukkig
hebben een aantal personen hun aanmelding voor deze reizen laten overboeken naar de busreis naar Dresden van 1 t/m 5 juli.
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Het wordt een mooie reis naar Dresden dus als u interesse hebt meld u zich dan snel aan.
Ook zijn er nog enige hutten vrij voor deelname aan de riviercruise van 10 t/m 17 september 2018 over de romantische Rijn.
Maar als laatste inschrijfdatum voor deze reis geldt 15 juli 2018.
Verder hebben wij nog de meerdaagse reis naar Ootmarsum van 4 t/m 7 oktober 2018. Ook hier zijn nog plaatsen vrij maar als
laatste inschrijfdatum geldt 15 augustus 2018.
Tenslotte hebben wij nog de meerdaagse reis naar Valkenburg van 18 t/m 21 december 2018. Het loopt nog niet storm voor
deze reis wat gelet op het huidige mooie weer wel valt te begrijpen. Niemand zit nu al met zijn gedachten bij de winter. Maar niettemin zou de reiscommissie toch alvast inzicht willen hebben of er belangstelling is voor deze reis. Een aanmelding van 25 personen is wel het minimum. U heeft tot 1 oktober 2018 nog de tijd om zich aan te melden. Anders moeten wij ook deze reis annuleren.
Verder kunnen wij u nog mededelen dat wij een contract met reisorganisatie Kras hebben ondertekend waarbij bevestigd wordt
dat Kras op reizen geboekt door VOV-leden 5 % korting geeft. Maar alleen als deze reizen via internet worden geboekt. Voor
reizen op andere wijze geboekt geldt deze korting niet.
Op de eerstvolgende vergadering gaat de reiscommissie brainstormen over nieuwe reislocaties voor volgend jaar. Om ideeën op
te doen delen wij op de reizen enquêteformulieren uit waarop u uw opmerkingen en ideeën kunt aandragen voor reisdoelen en
verbetering voor de uitvoering van de reizen. Op de eerste reis naar Naarden hebben wij al 11 formulieren ontvangen waarvan wij
de opmerkingen gaan inventariseren. Daarnaast nodigen wij u nogmaals uit om uw mening en reissuggesties door te mailen naar
onze site reiscommissie@vovvoorschoten.nl In de vorige nieuwsbrief is abusievelijk een verkeerd emailadres vermeld
waarvoor onze excuses. Mocht u toen uw berichten aan dat verkeerde emailadres hebben gezonden, dan zouden wij het zeer op
prijs stellen als u die nog een keer naar het nieuwe emailadres zou willen sturen.
Voor volgend jaar hebben wij in ieder geval het idee om meer eendaagse reizen te organiseren. Vanaf april
t/m oktober iedere maand één keer. Verder willen wij maximaal 5 meerdaagse reizen organiseren waaronder
in ieder geval de rivierencruise. De overige meerdaagse reizen kunnen dan naar bijvoorbeeld Noord/Midden
Frankrijk, België/Luxemburg, Engeland, Denemarken of ook in Nederland. Dat horen wij dus graag van u.

VEEL
REISPLEZIER
MET ONZE
VOV!!!

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

2 DEC
2018
27 AUG 2018
van 13.30 tot 16.30 uur
VOV Seniorencentrum
Prof. Einsteinlaan 3
In ons eigen clubhuis aan de Einsteinlaan.
Voor een ieder die geïnteresseerd is willen
wij bij genoeg belangstelling een Ladies
Day voor vrouwen van 55 jaar en ouder organiseren.

Wat kunt u verwachten op deze verwendag?
Vele adviezen over kleding (welke kleuren
staan mij goed?). Massages aan gezicht,
nek e.d., maar ook stoelmassages. Gezicht-, hand- en voetverzorging. Kortom alles wat fijn en prettig is en nog veel meer.  

De toegang is gratis. Koffie/thee en wat lekkers is aanwezig.
Nieuwsgierig? Kom gezellig naar deze middag! Laat ons even weten of u komt.  

Til Heijsteeg Tel. 071-8874510

TV OPNAME
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,=

EVENEMENTEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

13 OKT
2018

17 DEC
DE 2018
HET
JAARLIJKSE
JAARLIJKSE
VOV
VOV
FEESTAVOND
KERSTDINER
Nadere
informatie
volgt.

Nadere
informatie
volgt.

7 FEB
14 FEB
VUILE 2019
2019
HUICHELAAR
Locatie: Rijswijk.
Nadere informatie volgt.

EVITA
musical

Locatie: Rijswijk.
Nadere informatie volgt.

live
music

3 APRIL
2019

TINEKE
SCHOUTEN
‘HIGHLIGHTS’
cabaret

Locatie: Leiden.
Nadere informatie volgt.

17APR
2019

DE
MATTHEUS
PASSIE

Locatie: Oude kerk
Rijswijk
Nadere informatie volgt.

23 MEI
2019 OP HOOP
VAN
ZEGEN
musical

7 JUNI
CONCERTO
2019
KÖLN
de vier
concertmeesters

Locatie: Leiden.
Nadere informatie volgt.

Locatie: Leiden.
Nadere informatie volgt.

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

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.
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.
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VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE:
Bij belangstelling voor één of meer evenementen adviseren wij u
zich snel aan te melden. De evenementencommissie krijgt van het
theater een optie voor een bepaald aantal tickets. Op de datum dat
de optie afloopt moet de evenementencommissie beslissen of de
tickets worden gekocht. Bij onvoldoende aanmeldingen zijn wij helaas genoodzaakt het evenement af te gelasten. In de Nieuwsbrief
vermelden wij welke evenementen wel of niet doorgaan.
Busvervoer kan worden geregeld. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt berekend wat de kosten worden hiervoor. Busvervoer is niet bij de ticketprijs inbegrepen.

Na het aanmelden voor een evenement dient u de kosten van
deelname binnen twee weken te voldoen. U kunt het bedrag overmaken naar rekening: NL35INGB0006564156 t.n.v. Vereniging
Ouderenbelang Voorschoten o.v.v. de naam van het evenement.
Mocht u onverhoopt toch niet kunnen deelnemen aan een evenement dan kunt u zelf zorgen voor vervanging. Wij zijn bereid
u daarbij te helpen. De vereniging heeft financiële verplichtingen
naar het geboekte theater en kan daarom bij afzegging van uw
deelname het betaalde bedrag helaas niet aan u restitueren.
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FOTORUBRIEK
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

REACTIES OP DE MEI/JUNI-FOTO:
Op de foto van mei/juni zijn drie van de
vier huizen te zien van ‘Klein Adegeest’,
hoek Leidseweg/Bachlaan (waar begin jaren 60 de Boerenleenbank gebouwd zou
worden). Het vierde huis, rechts op de foto
hiernaast, is nr. 84 en is het huis waar ik
in 1935 geboren ben. Het huis was een
voormalige boswachterswoning dat van
oorsprong behoorde bij huize Adegeest,
een buitenplaats.Tussen de huizen door
liep een breed pad richting het weiland
van Hooijmans. Voor de huizen lag een
sloot en reed de Blauwe Tram over de
Leidseweg.
Piet van der Werf

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

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

MEI/JUNI
FOTO
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Het idyllisch gelegen landhuis, omgeven
door talrijke bomen, stond in een wat achteruit gelegen positie aan de rechterkant
van de Leidseweg. De woning komt mij
bekend voor omdat ik in de oorlogsjaren
dagelijks bij de familie Snippe aan de deur
kwam. Werkzaamheden als bakker bracht
met zich mee dat je het brood aan huis
bezorgde. Ook wel andere levensbehoeften bracht men aan de deur. Afleveren
aan huis was een normale zaak. Men wist
niet beter. Het sociale contact met de klant
was ten opzichte van nu, de moderne tijd,
aangenamer.
Terug naar het huis. Van de voorgevel had
men zicht op de andere kant van de weg
gelegen Vernedepark. Nu is de Bachlaan
achter de niet meer bestaande woning
maar in die tijd was het een vlakte met
veel struikgewas. De herinnering laat toe
dat op die open grond in 1942 een klein
barakkenkamp werd geplaatst voor Duitse
soldaten. Mogelijk dat ouderen onder ons
dit nog herinneren.

REACTIE OP DE APRIL-FOTO:
De locatie van de foto moet men zoeken hoek Kon. Marinelaan / Schoolstraat. De mooie vensters die de gevel sieren is verleden tijd. Het pand
heeft in de loop der jaren een fata morgana ondergaan. De foto dateert
uit de jaren 60 omdat daarop te zien is een bromfiets uit die tijd. Mogelijk
is het een Solex.
De bakfietsen die zich netjes voor een foto presenteren mag zeker een
prijs worden toegekend. Duidelijk is dat hierom een bakkerij met woongelegenheid gaat. De houten bak die zich aan de voorkant van de
bakfiets bevindt werd gebruikt voor kleinere bakkerswaren. Van een wat
oudere uit de gemeente vernam ik dat het pand in die jaren getroffen is
door brand. Een aanzienlijke schade was daarvan het gevolg.
Mij is de mandfiets die tegen de muur staat niet vreemd. Dit transportmiddel werd voor allerlei doeleinden gebruikt o.a. om klanten die ver
van het centrum woonden van brood te voorzien. Als 15 jarige was ik in
de oorlogsjaren in een andere bakkerij werkzaam. Dagelijks maakte ik
gebruik van een dergelijk transportmiddel.
De naam Passchier die op de bakfietsen staat zal mogelijk nog bij oudere Voorschotenaren een herinnering oproepen. Uit het aantal transportmiddelen mag men zeker de conclusie trekken dat het een voortvarend
bedrijf is geweest. Niets is blijvend ook aan dit bedrijf kwam een einde.
Zeer lange tijdwas er een apotheek gevestigd. Kort geleden is deze
verhuisd naar de nieuwbouw aan de overzijde van de Schoolstraat. Het
perceel staat nu in de wacht, op zoek naar een nieuwe ondernemer.
				
Daan Heijmans

In 1962 moest er ruimte worden gemaakt
voor moderne bebouwing hetgeen betekende dat er moest worden gesloopt. De
slopershamer liet dit landhuis met de op
korte afstand gelegen andere woning van
de aardbodem verdwijnen.
Op deze plaats geven nu twee moderne
gebouwen ons het aanzien. Jammer dat
zo’n lieflijk nostalgisch huis alleen nog geschiedenis is.
Daan Heijmans
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EEN PORTRET VAN...
VOV NIEUWSBRIEF ONTMOET

ROB (CHRIS) VAN IPENBURG
Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf

Is het ‘Rob’ of is het ‘Chris’? Op bezoek bij dhr. van Ipenburg en zijn vrouw Elly, beiden 70 jaar.
Hoe zit dat met die verschillende namen? Glunderend van oor tot
oor volgt een verklaring van dhr. van Ipenburg. ‘In Voorschotense
kring kent iedereen mij als Rob. Het is afgeleid van Robbedoes
(red. ‘een wildeman’, ook wel ‘een jongen die alles aandurft’),
een bijnaam die ik al vroeg kreeg tijdens het ravotten buiten. Mijn
Voorschotense vrienden en kennissen weten niet beter. Voor hun
ben ik mijn leven lang al ‘Rob’. Buiten Voorschoten, bijvoorbeeld
op mijn werk, word ik aangesproken met mijn werkelijke naam:
‘Chris’. Ik vind het grappig en laat het zo.’ We vergeten Chris voor
even en praten verder met Rob.

HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN ROB?

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

‘Mijn opa kwam in de jaren voor de oorlog vanuit Schoonhoven
naar hier om als goudsmid in de Zilverfabriek te werken. De van
Ipenburgers woonden aan de Kon. Marinelaan 9. Zelf ben ik geboren en getogen op Leidseweg 85. Je kent het misschien wel, dat
koetshuis tegenover de Badhuisstraat, met een garage en paardenstal op de begane grond. Mijn zus Elly en broers Cor en Karel
zijn er ook geboren.’ Rob wijst naar een fraaie pentekening van
zijn geboortehuis.

HOE WAREN JE JEUGDJAREN?

‘Voorschoten was in die tijd nog een kleine gemeenschap. Vlietwijk was net gebouwd en in de polder zag ik Adegeest verrijzen.
Het was een tijd van veel buiten zijn en van kwajongensstreken.
We haalden van alles uit, zoals geld innen als kinderen beukennootjes bij ons in het bos kwamen zoeken. Ik was echt een buitenkind. Vanaf een jaar of 8 kwam ik over de vloer in de boerderij van
mw. Nel aan de Mozartlaan (red.: het toenmalige woonhuis is nu in
gebruik door de scouting). Met mijn vriend en latere zwager Johan
deden we alles wat door God verboden is: stropen, schieten, de
paters van Beresteijn op de kast jagen en erger, met de politie aan
de deur als gevolg.’

WAT IS JE BEROEP?

‘Met mijn affiniteit voor het boeren buitenleven volgde ik na de
Parkschool en Vlietschool een opleiding aan de Agrarische school
met een stage op de proefboerderij in Zegveld. Bij boer Oosterveer aan de Veurseweg 125 was ik niet weg te slaan voor het
koeien melken, het voeren van de varkens, maaien, hooien, noem
maar op. Dat wel zo’n 30 jaar er bij gedaan, een agrariër dus in
hart en nieren.
Vlak voor mijn militaire dienstplicht trouwde ik Elly, die ik op mijn
18e had leren kennen. Mijn diensttijd (lichting 67-5) zat ik als tankchauffeur in opleiding bij het 101e en later als jeepchauffeur bij het
11e tankbataljon.
Mijn liefde voor koeien deed mij solliciteren bij de Menken melkfabriek. Het werd echter een kantoorbaan als assistent boekhouder
waarvoor ik op de avondschool mijn boekhouddiploma’s haalde.
Door het werken bij Menken, om 4:00 en 17:00 melken bij Oosterveer, de avondschool en het voetbal in het weekend had ik een
druk bestaan.’ ‘Hij was nooit thuis’, beaamt Elly bevestigend. ‘Maar
ik was veel te onrustig om hele dagen op kantoor te zitten en werd
gevraagd op pad te gaan naar overnamekandidaten door in de

financiële situatie van concurrenten te duiken. Vele overnames
volgden. Menken werd groot door te fuseren met Landbouw Leiden, Landbouw Noordwijk, van Grieken e.a.  Op zoek naar buitenlandse overnames reisde ik naar België, Spanje, Polen en Italië
en zat er telkens voor lange tijd. Elly liet ik dan overkomen. Het
kwam niet altijd tot een overname. In Spanje liep het fout doordat
vertrouwelijke informatie was gelekt waarvoor ik door de Spaanse
rechtbank op het matje werd geroepen. Weg overname. Uiteindelijk werd Menken zelf overgenomen door het tegenwoordige Campina. De Menken Drinks tak ging naar wat nu Refresco heet en ik
werd er Financieel Manager.’ Red.: Van speels jongentje op de
boerderij naar Financieel Manager in de top van de drankenindustrie, de puzzel compleet.

WAT ZIJN JE HOBBY’S?

‘Schaatsen, skiën en voetbal. Bij Randstadsport voetbalde ik van
mijn 16e tot mijn 36e. Met het 1e werden we kampioen van de
L.V.B. en promoveerden we tot aan de 2e klasse KNVB. Ik was
wel een fanatieke verdediger en liep daarmee een keer een enkelbreuk en een stuk brillenglas in mijn oog op. Bij Menken was er
ook ruimte voor voetbal. We hadden er een heel goed team, dat ik
25 jaar organiseerde en speelden met het team zelfs wedstrijden
in Portugal, Engeland, Spanje.
Voor onze kinderen en kleinkinderen organiseer ik van tijd tot tijd
een leuke vakantie. Elke keer doen we iets anders: een Curaçao
trip, een wintersportvakantie, kanoën in de Ardennen of wadlopen.
En mijn schapen mag ik niet vergeten. Ik heb 12 Texelaars en
heideschapen. Allemaal zwarte schapen, hahaha.’

WELKE GEBEURTENIS IN JE LEVEN MAAKTE DIEPE INDRUK?

‘De geboorte van de kinderen denk ik dan aan en het binnen één
week verliezen van én mijn schoonzus én mijn zwager. Indrukwekkend vond ik het beklimmen van de Kitzbühel Horn en het afdalen
van de Euromast. Eigenlijk ervaar ik iedere dag als geweldig.’

WELKE LEEFTIJD ZOU JE VOOR ALTIJD WILLEN AANHOUDEN?

‘De jaren rond mijn 40e. Rond die leeftijd heb ik het meeste meegemaakt. Kinderen zie je op die leeftijd groot worden en een eigen
gezin stichten. Ik ben een trots familiemens.’

WELK VERHAAL VERTELT JOUW FAMILIE ALTIJD OVER JOU?

Elly, geeft meteen antwoord: ‘Hij zorgt vooral heel goed voor mijn
moeder die in huize Adegeest woont. Zondags betekent dat vaak
een leuk uitje voor haar.’
Rob: ‘Ik sta altijd klaar voor het geven van een advies of het doen
van een klus. Het maakt mij niet uit wat. Laatst heb ik met een
vriend, die Parkinson heeft, een citadel in België beklommen. Ik
ben er voor iedereen die hulp vraagt.’

UW VERHAAL OP DEZE PAGINA?

Neem dan contact op met de redactie:
kopij@vovvoorschoten.nl
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

lieve
meid

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

Onlangs vond ik in een oude doos het poesiealbum van mijn moeder. Soms zijn zaken moeilijk voor te stellen. Maar toch is
het zo dat mijn oma, nu bijna een eeuw geleden, als eerste een stukje in het album voor “mijn dochtertje” schreef.
Ja natuurlijk is mijn moeder ook een “dochtertje” geweest. Hoe was het om zo’n 100 jaar geleden 6 jaar te zijn? Had ze
plezier, gebreide jurkjes en een strik in haar haar? Deed ze het goed op school en was toen al duidelijk dat ze een kei in
rekenen was? Van haar werd in ieder geval de komende jaren gevraagd om als dat meisje voorkomend te zijn.
Getuige het versje wat haar juffrouw in het album schreef:

Neem de menschen zoo ze zijn
Weest gij, zoo ge hen zoudt wenschen
Dan zult gij met alle menschen
Zij met u tevreden zijn
Maar ook een klasgenootje wilde wel wat aanmaning zaaien:

Wees rein als de bloemen der Lente
Haar schoon is ‘t beeld uwer jeugd
Maar de Kroon die een meisje moet sieren
is Eenvoud, Zachtheid en Deugd
Er is gezegd dat poesiealbum versjes typerend voor de tijd zijn. Maar is dat wel zo?
Als ik nu eens in mijn eigen album kijk dan wist mijn nichtje er ook iets van:

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

Werden de gedichten begin vorige eeuw nog vaak lang en speciaal geschreven, gaandeweg werden de gedichtjes korter en werd er meer overgeschreven. Het werd allemaal meer ‘vers’. Maar uiteindelijk kwam het er toch meestal op neer dat je als dat
meisje vooral leuk, lief aardig, gezellig, beleefd, voorkomend, behulpzaam en nog heel
veel meer van al het deugdzame moest zijn.
We hebben het eeuwenlang met de paplepel binnen gekregen.
Maar het verklaart waarschijnlijk wel waarom jongens geen poesiealbums hadden, de
meeste vaders niet in de albums van hun dochter schreven én de albums op gegeven
moment plaats maakten voor vriendenboekjes. Niks geen versjes meer over deugdzaamheid. Gewoon antwoorden op de reeds gedrukte vragen als wie je bent, waar je
woont en als je een dier was dan… En jongens deden hier wel aan mee, hadden zelf
ook een vriendenboekje.
Hadden. Want nu is facebook het vriendenboek. Tenminste, dat dachten ze tot vorig
jaar aan het licht kwam dat er een en ander mis is met de beveiliging en er fors met
jouw gegevens en die van je vrienden gehandeld wordt. Zou er dan toch die mogelijkheid bestaan dat er wordt teruggegrepen naar een vriendenboekje, misschien zelfs
poesiealbum ?
Dan heb ik hier nog een versje uit mijn album,
overgeschreven door een broer van me:

Lees
op
en
neer

keer
vijf
dat
doe

en
zeg
er
bij

jou
van
houd
ik

hou
jij
van
mij?

MOnique

Wees oprecht en eerlijk
Steeds in woord en daad
Neem voor niets ter wereld
Ooit bedrog te baat
Sta geheel uw leven
Steeds in leuze pal
Alles voor de waarheid

Inzendingen
over vroeger zijn
altijd welkom!
Bel me:
071- 561 78 16
of mail me:
rubriekVOV@gmail.com
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Christiaan Huygensstraat 10a
2251 CH Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709
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* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
* Relatiegeschenken/kleding

www.slijterijadegeest.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

Tekst & foto’s:
Dico van Barneveld

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

“Hulle het my pa doodgeskiet. Ek gaan hulle krij” is de subtitel van het boek Koorts. Koors
in het Zuid-Afrikaans. Geschreven door “de gewildste skrywer in Afrikaans”: Deon Meyer.
Vorig jaar heb ik dit boek in Z-Afrika in de originele taal gekocht. Hoewel niet altijd gemakkelijk te lezen is het wel vermakelijk - en vermoeiend - deze op Oudhollands gestoelde taal. Ik
had de voorgaande boeken van Deon Meyer
in het Engels gelezen en vond het geweldige
misdaadromans die alle rondom Kaapstad
spelen met interessante personages, (voor
mij) vaak herkenbare plaatsen en interessante
plots.
Als kind las ik al boeken over de Boerenoorlog. De meeste boeken van Louwrens Penning
(1854 - 1927) heb ik indertijd verslonden. De
titels ken ik nog zoals: De held van Spionkop
en de Verkenner van Christiaan de Wet. Net
als de Duitser Karl May die de boeken over
de Apaches met Winnetou en Old Shatterhand
schreef, nooit in Amerika was geweest, had
ook Penning Z-Afrika nooit bezocht voordat hij
de genoemde boeken schreef; rond 1900.
Voor mijn eerste reis naar Z-Afrika had ik het
boek The covenant (Het verbond) van Michener gekocht. Een meesterwerk over de
geschiedenis van het Zuidelijke deel van dit
enorme Afrikaanse continent. Dit boek gaf mij
- tijdens mijn rondreis - een geweldig inzicht
over hoe de staat Z-Afrika tot stand gekomen
is.
Afgezien van de grootte van dit land (Johannesburg - Kaapstad is ruim 2 uur vliegen, vergelijkbaar met van hier naar Barcelona) is ook
de bevolking heel divers met grote verschillen
in arm en rijk en de afstand tussen blank en
zwart nog altijd groot. Van de inheemse volkeren zijn de Zoeloes, die in Natal, (het huidige
KwaZulu) leven, het grootst in aantal. Tijdens
de vredesbesprekingen tussen President F.W.
de Klerk en de net vrijgelaten Nelson Mandela
werd o.a. besproken dat inheemse volkeren

niet langer het recht hadden om zich met wapens op straat te vertonen. Mijn toenmalige
echtgenote en ik waren in die tijd in Johannesburg waar de besprekingen plaats vonden.
Bouthelezi, de leider van de Zoeloes kwam
toen protesteren met duizenden in oorlogsuitrusting uitgedoste krijgers. Zwaaiend met hun
assegaaien bezetten ze de hoofdstraat waar
het hotel was waar de besprekingen plaats
vonden en…. waar wij nu juist liepen. We keken naar het schouwspel alsof het de 3 Oktoberoptocht was en waren ons niet direct van
potentieel gevaar bewust. Het liep gelukkig
goed af maar ik zal het nooit vergeten.
De roots die wij hebben met dit prachtige land
stammen natuurlijk uit de tijd dat Jan van Riebeeck op weg van en naar Indië een steunpunt
in de Kaap stichtte en toen en passant met Simon van der Stel gelijk maar beslag legde op
grote stukken land. Later zijn de Hugenoten asielzoekers uit Frankrijk - via Nederland, in
grote getale naar dit deel van de wereld verhuisd en hebben daar op basis van de kennis
van de druiventeelt en het wijn maken in hun
land van oorsprong, de nu zo succesvolle wijnindustrie opgezet.
Ook ons dorp blijkt een speciale band met dit
land te hebben. Op een ochtendlijke hardloopronde bevond ik me in Kaapstad plotseling in
de Rouwkooplaan… en toen ik met mijn zoon
Mike na zijn afstuderen een weekje met hem
naar de Kaap ging en we daar o.a. het Hugenotenmonument in Franschhoek bezochten,
ontdekte hij daar een document waarin staat
dat in april 1688 het schip de “Voorschoten”
met 21 Hugenoten aan boord had aangemeerd…
Dit land blijft op onze “bucketlist” staan.
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GISELLA

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

HET TONEEL
DES LEVENS
Door:
Gisella van Duijnen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Voorschoten is een heel mooi dorp: een echte parel. De grote meerderheid van de plus
minus 25.365 inwoners (CBS bron april 2017) zal het met me eens zijn.
Vanzelfsprekend hebben we geregeld grote en kleine problemen. Hoe zou het anders kunnen zijn? We hebben allemaal een andere pluimage. We zijn terecht trots op ons dorp.
We hebben er alle reden voor: veel groen, parken, monumenten, modewinkels, kappers,
een mannenkapper ook, supermarkten, een bibliotheek, een zwembad en zelfs een museum! Voor jong en oud wordt gezorgd. Wat we niet in het dorp kunnen vinden, zoeken we
bij de dichtstbijzijnde grote steden. Niettegenstaande het grote aantal inwoners hebben we
het dorpse karakter weten te behouden.
Het centrum is klein maar gezellig met een winkelstraat, de Schoolstraat en de karakteristieke Voorstraat. De Voorstraat is zo’n beetje ons kroonjuweel met haar mooie panden, de
beroemde lindebomen en al die gelegenheden waar we lekker kunnen eten en uitbundig
feest kunnen vieren. Op vrijdag ontmoeten we elkaar op de markt.
Maar wist u dat u op vrijdag ook een gratis voorstelling kunt bijwonen van “het toneel des
levens”? Dat vraagt om een uitleg.
Zoals ik al zei vrijdag is er markt. In de ochtend is iedereen -snel snel- om de boodschappen
te doen, kopje koffie te drinken en daarna wegwezen. In de middag is het publiek anders,
relaxter, flaneert en neemt de tijd.
Dat ontdekte ik een paar weken geleden, op een zonnige vrijdagmiddag in de Schoolstraat.
Het was om een uur of twee. Klaar met de boodschappen, plofte ik neer op een bankje in
de Schoolstraat. Toen wist ik niet dat ik getrakteerd zou worden op een scene uit “het toneel
des levens” die zeer de moeite waard was.

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

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

Het was vrij druk maar er zijn altijd mensen die meer dan anderen de aandacht trekken.
Er was een jonge papa die waarschijnlijk zijn “papadag” had. Hij zag er hondsmoe uit terwijl
zijn lieve kleine meid vrolijk huppelde, haar jongere broer krijste en de baby in de kinderwagen huilde. Wat verlangde die papa naar de goede oude tijd zonder “papadagen“ dacht
ik! Snel verder kijken: oh ja, daar kwam een oma in strakke jeans en hoge hakken met een
verveelde kleindochter. Met wie moet ik meeleven? Met de mooie “Walküre” groot en statig,
haar donkere manen wapperend in het middagbriesje? Ze zou niet bij de “Ritt der Walküre“
hebben misstaan, of met een elegant en hautain dame in “platina grijs“? Ik gebruik bewust
platina in plaats van zilver, ze was gewoon te chic.
Haar jurk met een diepe rug decolleté, coiffure, sandalen, oogschmink en zelfs het hondje
waren in dezelfde deftige kleur.
Wat een boeiend schouwspel was dat allemaal. Ik stond op en verzamelde mijn spullen,
de Cirkelbus was in aantocht! Ik keek achterom en bleef ademloos, kreeg bijna tranen van
ontroering. Een oud paar, allebei met rollator gingen voorbij. Ze zagen er goed uit, nog in
hun winterjassen maar ze genoten van de zon. Ze praatten samen en lachend liepen ze
voorzichtig door.
Ik was bijna naar ze toe gegaan om ze te omhelzen en een lang en gelukkig leven met elkaar te wensen. Was echter bang dat ze de GGD zouden
roepen om een oude doña Quichota te laten verwijderen.
Dan maar naar de Cirkelbus om aan de twee heren te vertellen hoe boeiend en leerzaam een half uur in de Schoolstraat kon zijn.
Dus beste V.O.V-ers hebben jullie op een zonnige vrijdagmiddag niets te
doen? Ik raad u aan naar de Schoolstraat te gaan en op een bankje gaan
zitten wachten tot de voorstelling “het toneel des levens“ begint.
Maar niet allemaal tegelijk! Anders zal ik genoodzaakt zijn om de volgende
keer mijn klapstoeltje mee te nemen.
P.S. Voor degene die zich herkennen
in het stuk: het is met liefde voor de
medemens geschreven.
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THEO

AUTORALLY
(2)

Na Oslo arriveerden we elke
avond tegen etenstijd in een ander hotel en ontmoetten daar onze
“concurrenten” weer. Sommigen
waren reeds veel eerder gearriveerd. Die maakten er kennelijk toch een snelheidswedstrijd van, hetgeen uitdrukkelijk niet de bedoeling was. Wij
deden het op ons gemak en stopten voor een kopje koffie,
dat wij zelf in de auto konden zetten, op plaatsen met mooi
uitzicht. Door de borden achter de achterruit zagen wij de
andere deelnemers passeren. Die zagen ons natuurlijk ook
en toeterden. Over koffie gesproken u moet niet denken,
dat u onderweg in Noorwegen veel restaurants passeert.
Die zijn zeer schaars. Als je ergens het woord “Kaffe” ziet
betekent dat, dat er zich ergens een soort kruidenierswinkel bevindt. Soms is er dan ook een benzinestation in de
buurt. Het verdient aanbeveling als de tank van uw auto
ongeveer half gevuld is reeds uit te zien naar zo’n station.
Deze waarschuwing gold niet voor de auto-rally, die ons
grotendeels door bewoond gebied voerde.

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.

Het zal u bekend zijn, dat het in het noorden veel langer
licht is dan bij ons. Wij hadden daar gemak van toen we
een keer om 22.15 uur op een kerkhof rondliepen (die worden in Noorwegen meestal niet afgesloten) om een antwoord op een vraag in ons routeboek te vinden. Het was in
de plaats Mesnalien, waar Sigrid Undset begraven bleek
te zijn. Wie waren echter de personen, die links en rechts
van haar werden begraven? Ter plaatse vonden wij het
antwoord, zoals we dat ook vonden op andere vragen, de
ene keer met wat meer moeite dan de andere. Wij hadden
een Scandinavische autokaart en die bleek onmisbaar.
Mijn vrouw had het kaartlezen goed onder de knie en was
ook heel inventief, kortom we waren een uitstekend koppel.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De avonden in de hotels waren gezellig. Af en toe kwam
ook de organisator van de reis, de heer Wijnen, bij ons aan
tafel. Hij woonde de helft van het jaar in Noorwegen en
de andere helft in Nederland als hoofd van de het Noorse
toeristenkantoor. Natuurlijk praatte hij over de reis, maar
hij gaf geen tips weg. Halverwege kwamen wij langs zijn
huis en maakten daar kennis met een mini-golfbaan. We
logeerden in een hotel dichtbij en gingen de volgende dag
op de golfbaan aan de slag. Het was de eerste keer, dat
ik een golfbaan betrad en ik bleek als eerste te mogen
beginnen. Na wat misslagen kreeg ik de smaak te pakken.
Ten slotte prijkte er een 7 in mijn routeboek, waar ik niet
ontevreden over was.
Na 15 dagen zat de reis er op. Later maakte een andere
groep mensen dezelfde reis en ook waren er nog twee
busreizen langs dezelfde route. De deelnemers aan die
reizen konden ook een routeboek aanvragen en op die
manier de rally mee beleven. In totaal werden er 70 ingevulde routeboeken ontvangen. We hadden in totaal 2162
km afgelegd.
Circa 3 maanden later ontvingen we een uitnodiging voor
een reünie van alle deelnemers aan de reizen. De reünie
zou plaats hebben in IJmuiden aan boord van een Torlineschip. Na eerst van een Indische rijstmaaltijd te hebben
genoten kwamen we samen voor de prijsuitreiking van de
rally. We wisten, dat we hoog geëindigd waren, maar dat
we als eerste uit de bus zouden komen was een totale
verrassing. Eerst werden de winnaars van de 6e tot en
met 2e prijs in het zonnetje gezet. Daar bleken we niet bij
te zijn. En toen kwam het hoge woord eruit. Het echtpaar
Groenewege had het hoogste aantal punten en was dus
winnaar! (hulde aan mijn kaartleester!). De grote beker,
die we mochten ontvangen, vormt nog steeds het bewijs.

Fun en fris
Water trekt ons aan. Aan het water zijn kalmeert en geeft energie, in het water zijn geeft kracht.
Zwemmen is leuk, verfrist en biedt door inspanning de broodnodige ontspanning.
Zwembad Het Wedde
Zwembad Het Wedde biedt u een scala aan zwemactiviteiten.
Een bezoek aan het zwembad is eenvoudig en niet duur. U kunt er in een
sportieve omgeving, op verschillende niveaus werken aan uw lichaam of lekker
ontspannen. Wanneer zien we u (weer)?

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

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

Feestdag
met een
staartje

Er wordt vroeg gebeld. In pyjama en
op mijn sloffen ga ik naar de voordeur.
Op de stoep staan een man en een
vrouw, ieder met een grote mand aan
de arm, waarover een blauw-wit geblokte doek hangt. De man blijkt als
butler te zijn gekleed en de vrouw als
bunny (dat alles viel me op nog voordat er iets was gezegd). De man praat
als eerste. “Ik ben Karel” zegt hij “en
ik heb mijn dochter Lisette bij me. We
komen een champagne-ontbijt voor u
verzorgen”.
We vierden onze 40-jarige trouwdag en ik had het verband natuurlijk
gauw gelegd. “Komt u binnen” zeg ik
dan ook en ga mijn bezoek voor naar
de huiskamer. Vervolgens leid ik hen
naar de keuken. Karel kijkt daar om
zich heen. “Ik geloof wel dat wij ons
hier kunnen redden, vindt u het goed,
dat wij aan de slag gaan?” Ik heb natuurlijk geen bezwaar en hijs me de
trap op om mijn vrouw, die nog ligt
te slapen, het nieuws mede te delen.
Ze kijkt me eerst ongelovig aan, maar
hoort beneden geluiden en haast zich
het bed uit.
20 minuten later lopen we gezamenlijk de trap af naar de huiskamer. Hier
blijkt de tafel al feestelijk gedekt te
zijn. We zien o.a. een kandelaar met
brandende kaarsen en horen sfeermuziek. Karel en Lisette komen zich
aan mijn vrouw voorstellen en vragen
of wij plaats willen nemen. Niet lang
daarna wordt er van alles binnen gebracht.
Omdat we behalve naar Noorwegen
ook dikwijls naar Engeland met vakantie gaan, ontgaat het ons niet,
dat het ontbijt daarop geënt is.
Het heet een champagne-ontbijt
en er staat inderdaad champagne op tafel, maar wij geven
de voorkeur aan thee. Lisette is
nog in de kamer als we aan het

ontbijt beginnen. We vragen haar een
kopje thee met ons mee te drinken. Ze
vertelt, dat ze voor arts studeert en in
haar vakantie haar vader helpt.
We zetten ons ontbijt voort als Lisette
zich weer naar de keuken begeeft,
waar haar vader nog bezig is. Plotseling horen we Lisette een kreet geven.
“Vader, vader!” roept ze. Geschrokken
haasten we ons ook naar de keuken en
zien daar Lisette gebogen staan over
haar vader, die plat op de vloer blijkt te
liggen. “Hij is dood” snikt Lisette. We
weten niet wat we horen. Terwijl mijn
vrouw zich met Lisette bemoeit besluit
ik onze huisarts te bellen, die dichtbij
woont. Deze arriveert binnen 5 minuten en stuurt ons allemaal de keuken
uit. We zien steeds meer mensen arriveren, maar hebben geen notie van
wat er allemaal gebeurt.
Doordat mijn vrouw de luxaflex heeft
laten zakken zien we ook niet, dat Karel het huis uit gedragen wordt. Even
later komen de huisarts en Lisette
onze kamer in. De laatste blijkt haar
gewone kleding aan te hebben. De
huisarts bevestigt, dat Karel overleden
is. De oorzaak is nog in onderzoek.
We condoleren Lisette, die even later
met de huisarts ons huis verlaat.
We blijven zeer ontdaan achter en zitten nog met de vraag aan wie we het
champagne-ontbijt te danken hebben.
Die zal ook niet weten wat hij of zij
hoort wat er allemaal gebeurd is.
De telefoon rinkelt, ik blijk een neef
aan de lijn te hebben. “Heeft het ontbijt
gesmaakt?” vraagt hij enthousiast. Ik
zie me genoodzaakt dat enthousiasme te temperen. Hij schrikt enorm en
zegt, dat er nog meer plannen waren
om ons 40-jarig huwelijk te vieren. Die
gaan nu allemaal natuurlijk niet door.
Ik vertel hoe verrast we ’s morgens
waren. Maar ja, gedane zaken nemen
geen keer.
Theo Groenewege
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REIS
VERHALEN

Ingezonden

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.

Er worden steeds minder boeken gelezen in Nederland. Wij zijn benieuwd of u nog
regelmatig een mooi boek leest. In welk boek bent u nu aan het lezen of welk boek
heeft veel indruk op u gemaakt? Heeft u tips voor mensen die ook graag lezen?
Laat het ons weten via kopij@vovvoorschoten.nl.
tip
van de
redactie

Wie lezen er?

-> Het leespubliek van boeken bestaat
vooral uit oudere mensen, vrouwen en
hoger opgeleiden.
-> Jongeren zijn de laatste twee jaar fors
minder tijd gaan besteden aan lezen.
-> Informatieve teksten zijn, evenals
kranten en online nieuws, populairder
onder mannen, terwijl verhalende genres
meer in trek zijn bij vrouwen.
-> De leestijd van hoger opgeleiden is de
laatste twee jaar gedaald, die van lager
en middenopgeleiden is gelijk gebleven.
-> Acht op de tien Nederlanders lazen het
afgelopen jaar in een boek. Het aantal
mensen dat dagelijks leest, is de laatste
jaren gekrompen.

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!

VSV SeniorenService 2017 Adv 196x69_DEF.indd 1

I N S TA L L AT I E

VerhuisService
Voorschoten BV

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

-> Sinds de jaren 50 zijn Nederlanders
steeds minder tijd gaan besteden aan lezen. Online leesmedia zijn de enige tekstsoort die leestijd winnen.
Bron: Leesmonitor/ Stichting Lezen

De vliegeraar
Khaled Hosseini

De vliegeraar (2003, originele titel The kite
runner) Tot de vele thema’s van het boek
behoren de etnische spanningen tussen de
Hazara- en Pashtun-bevolkingsgroepen, en
de ervaringen van Amir en zijn vader als immigranten in de Verenigde Staten.
Amir en Hassan zijn gevoed door dezelfde min en groeien samen op in de hoofdstad van Afghanistan. Als blijk van hun verbondenheid kerft Amir hun namen in
een granaatappelboom: ‘Amir en Hassan, de sultans van Kabul’. Maar sultans zijn
ze alleen in hun fantasie, want Amir hoort tot de bevoorrechte bevolkingsgroep en
Hassan en zijn vader zijn arme Hazaren, in dienst van Amirs vader.
Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul is Amir de vliegeraar, degene die het touw
van de vlieger in handen heeft. Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger. ‘Voor jou
doe ik alles!’ roept Hassan hem toe voordat hij wegrent om de vallende vlieger uit
de lucht op te vangen. Die grenzeloze loyaliteit is niet wederzijds. Wanneer er iets
vreselijks gebeurt met Hassan verraadt hij zijn trouwe metgezel.
Na de Russische inval vluchten Amir en zijn vader naar de Verenigde Staten. Amir
bouwt er een nieuw bestaan op, maar hij slaagt er niet in Hassan te vergeten. De
ontdekking van een schokkend familiegeheim voert hem uiteindelijk terug naar Afghanistan, dat inmiddels door de Taliban is bezet. Daar wordt Amir geconfronteerd
met spoken uit zijn verleden. Zijn voornemen om zijn oude schuld jegens Hassan
in te lossen sleept hem tegen wil en dank mee in een huiveringwekkend avontuur.

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

TELEFOON 071 561 97 97
www.verhuisservice-voorschoten.nl

Lid van

13-02-17 10:11

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

‘Voor een betere spijsvertering
drink ik bier,
als ik geen trek heb drink ik
witte wijn,
bij lage bloeddruk rode wijn,
bij hoge bloeddruk cognac
en als ik verkouden ben
gebruik ik slivovitsj.’
En wanneer drinkt u water?
‘Zo’n ellendige ziekte
heb ik nog nooit gehad!’

Ik ben niet meer wie ik was
Die alles deed wat anderen van mij verwachtten
Ik doe nu wat ik zelf wil
Luister naar mezelf en volg mijn hart
Dus als je tegen mij zegt:
“Je bent veranderd”
Dan zeg ik: “Nee, ik ben gewoon gestopt
met leven zoals jij dat zou willen”
Auteur: Willem Buijse, Glasblazer/Entertainer
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 september is UITERLIJK(!) 10 AUG.
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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

Mediterraanse
aardappelsalade

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

Een heerlijk zomers recept. Serveer de salade bijvoorbeeld bij een stukje vlees of vis van de barbecue of met
een lekker stuk brood.

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.

700 gram aardappels
1 rode ui
1 tomaat
1 paprika
1 komkommer
    1 teentje knoflook

    3 eetlepels Griekse
of Turkse yoghurt
Olijfolie
Zout en peper
Verse peterselie

BEREIDING:
Schil de aardappels en snijd deze
in kleine blokjes.
Kook de aardappels in circa 10-15
minuten tot ze gaar/zacht zijn.

Joh. Vermeerplantsoen 3a
2251 GP VOORSCHOTEN

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ WASSENAAR

Snij de rode ui, paprika, tomaat en
komkommer in kleine blokjes.

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

Aangesloten bij:

Giet de aardappels af wanneer ze
gaar zijn en doe ze vervolgens in
een schaal.

WOORDZOEKER
Deze keer een zomerse woordzoeker.
De woorden staan horizontaal, verticaal en diagonaal.
zomerdag
zonneschijn
briesje
zwemmen
parasol
zandbak

zonnecrème
reizen
zonnebril
terrasje
ijsje
zomerjurk

strandbal
zon
zee
strand
zwembroek
reizen

Voeg daarna de gesneden groenten toe en wat blaadjes verse peterselie.
Meng vervolgens in een bakje 3
eetlepels Griekse of Turkse yoghurt met wat zout, peper en een
geperst teentje knoflook.
Roer dit als laatste nog door de
aardappels met groenten en de
salade is klaar.

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

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

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

GOLFBAAN HET WEDDE

5% korting

VAN DER VOORT schoenen
5% korting op
aankopen voor uzelf

PEDICURE
SONJA ZOETEMELK-NEDERHOF
06 521 851 59
www.PediLuxx.nl
sonja@pediluxx.nl

Dinsdag tm zondag
open v.a. 17.00 uur
VERENIGING

OUDERENBELANG

VOORSCHOTEN

UW ADVERTENTIE HIER?

Industrieweg 4 - 071 561 19 06

10% korting alle
daluren abonnementen
Op vertoon van uw
VOV ledenpas:

koffie bij ons
voor €1,25

17 jan. t/m 4 april 2018.
19 sept. t/m 5 dec 2018.
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

10% korting

Lia Winkelman Tel: 071 5765100

RAYTHO
Schoolstraat 111, Voorschoten
Langstraat 49, Wassenaar

Computercursussen: Chr. v.d. Jagt, Tel: 071 561 84 80
computercursus@vovvoorschoten.nl

PATCHWORK

winkelcentrum Hofland
071 576 56 33

7,5% korting

Elselien Veneman; Tel: 071 5612502

Lisette vd Born Tel: 071 5761524
alleen van 18.00-20.00 !

Korting navragen
in de winkel

advertenties@vovvoorschoten.nl

zie advertentie
in dit blad

SOOSMIDDAG

Evenementencommissie:
Gé van Niekerk, Tel: 071  561 22 85
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Dinsdagmorgen van 09.30-12.30 uur.

BLOEMENHOFJE

YOUR LIFE SPORTSCLUB

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

KERAMIEK/HANDWERKEN

Voorstraat 13 (071) 561 27 02

Mail naar:

mspiegeler2@gmail.com
Johan Willem Frisolaan 3c
0614641125

Anko Hamringa; Tel: 071 5613951

Dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Joke Creyhton Tel: 071 8891857

G. BESUYEN Rijwielspecialist

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

Ben Vleeming, Tel: 071-5614363

Locatie: Rooseveltstraat 65, Leiden. 071-5160020
Zie www.scal.nl voor meer informatie.
SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

VOV-SPONSOR
HULDE AAN JUMBO ROEMER!

34

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.

Bankrekening VOV lidmaatschap/ computercursussen
NL86INGB0005062260
o.v.v. lidmaatschap VOV of PC-Cursus
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: kopij@vovvoorschoten.nl
Of handgeschreven:
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!
Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging Nieuwsbrief: Theo Bakker, Tel: 071 561 79 07

KUNSTGALERIJ

€ 2,50 korting
op rijbewijskeuringen
Molenlaan 35, Voorschoten

Penningmeester: Peter de Boer, Tel: 071 561 56 96
penningmeester@vovvoorschoten.nl

Public Relations: Sandra de Jong, Tel. 06 14 62 67 58
mail@sandra4events.nl

Maandagmiddag van 13.30-15.45 uur
Diana van Bohemen Tel: 06 17489592

VOV leden ontvangen 10% korting

Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 071 561 76 16
evogelaar@ziggo.nl

BILJARTEN/KLAVERJASSEN

TEKENEN/SCHILDEREN

5% korting
op het
notarieel
honorarium

Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl

Ledenadministratie: Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl

Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo!

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

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.

Thea de Jong; Tel: 071 5316358

Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.

CONSEPTO
HEKWERKADVIES

CORRESPONDENTIEADRES:

Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl

Excl. afgeprijsde artikelen

10% korting op alle reparaties

COLOFON

KLAVERJASSEN

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

Schoolstraat 34 - 071 561 35 84

10% korting

Voorstraat 16A - 071 561 95 12

15% korting op bedden
10% korting op alle andere producten

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

Schoolstraat 146
071 561 38 91

Schoolstraat 113 - 071 562 0050

GRILL-RESTAURANT DE MAZZEL

Treubplein 2
071 561 79 79

* 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

WONINGTEXTIELHUIS

Maandagmiddag van 13.30-16.30 uur.

KADOSHOP PEPIJN

FASHION 4 KIDZ

Tarieven navragen bij golfpro

5%

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

BRIDGEN

KINDERKLEDING KINDERSCHOENEN

Richard Wagnerlaan 85

korting

VOV SENIORENCENTRUM
Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten. Tel: 071 888 86 34
www.vovvoorschoten.nl

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

10% korting op
onze geldende
tarieven

M. SLOOS schilderwerken

ACTIVITEITEN IN HET VSC

DAGREIZEN

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

MEERDAAGSE REIZEN

Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

DISCLAIMER
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen,
in te korten of met opgaaf van redenen te weigeren.
Discriminerende of anderszins kwetsende uitingen en
anonieme bijdragen worden geweigerd. Inzendingen
onder pseudoniem kunnen wel geplaatst worden, indien
de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is.
Meningen en standpunten van columnisten, alsmede
‘uitspraken’ van derden in ingezonden reacties worden
niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de VOV redactie en het bestuur. De redactie is verantwoordelijk
noch aansprakelijk voor door derden gedane beweringen.
Overname van artikelen of gedeelten daarvan is alleen
toegestaan na voorafgaande toestemming van de redactie en met bronvermelding.
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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

