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Door: Nico Siebel

De bridge-kalender 2019-2019. Uitleg over de
regel van 20 en de ‘hersenkraker’...

het is maar dat je ‘t weet
en ook nooit zult vergeten
dat van elk puzzelstukje
van een leven
dat de Schepper geeft
Hij zegt . . .
ook Ik was er toen bij
en zal er altijd zijn

Elke maand een informatief stuk geschreven door
mw. mr P.M. Kroes van notariskantoor Perez.
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Een nieuwe dienst voor VOV leden; Wie wil... samen iets
leuks doen? En een bericht van het bestuur.
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GEDICHTEN

Ingezonden gedichten door onze leden.

GEDICHTEN

Gisella van Duijnen; “De vliegende tijd’.”
‘Walkin Football’ een snelgroeiende voetbalvorm voor
60-plussers bij Voorschoten ‘97.

PUZZEL

Elke maand een leuke puzzel. En uitleg van de
‘Bridge-Hersenkraker’ op pag. 7.

Ga daarna spelen met de golven
En drijven als een blad
Ga kopje onder in een plas
Tot je bent ontwaakt
En je weet wie je was

Van de Redactie
L.S.

Om met woorden van gelijke strekking te beginnen. Tibi Gratias Ago, oftewel hartelijk
bedankt Rob Rietveld voor het voeren van de eindredactie in de afgelopen anderhalf jaar.

Deze uitdaging neem ik van je over. Tezamen met de bekwame VOV redactie (Mo, Jeanneke en Dico)
gaan wij door met het optimaal informeren van de VOV leden in een aantrekkelijke
Nieuwsbrief.
SEPTEMBERBRIEF
In deze september Nieuwsbrief (pag. 19) is er o.a. aandacht voor het programma van de Stichting Alzheimer Café. Zelf heb ik recent kennisgemaakt met de verwoestende uitwerking van Alzheimer bij een nog heel
jong (52) nichtje. Het komt dan heel dichtbij en wil je er alles over weten.
Vanaf september is er elke derde woensdag van de maand een interessant thema over dementie. Ik ga zeker eens luisteren.
REACTIES
Het lezen van de Nieuwsbrief motiveert u vast en zeker deel te nemen aan een
of meer van de VOV evenementen. Ik nodig u uit eens een reactie te schrijven over
uw beleving bij een van deze activiteiten. Uw handgeschreven reactie of e-mail kunt u tot en
met 10 september voor de volgende Nieuwsbrief insturen.
VOOR OUDEREN DOOR OUDEREN
Laatst schreef ik in een krantenartikel
over het voormalige Voorschotense jongerencentrum ‘de Lindehoeve’ dat er allerlei activiteiten werden georganiseerd
‘door en voor jongeren’. Wat een mooie
tijd was dat.

Morgen is het maandag
En niet zonnig meer
En je gaat hetzelfde pad
Weg zijn al je dromen
Maar je bent van ver gekomen
En je bent nu uitgerust

Nu ik in leeftijd wat ben opgeschoven en
daarmee de 60 ruim ben gepasseerd, kan
ik zeggen ‘voor ouderen door ouderen’.
Het is waardevol en dankbaar dat er
zoveel voor en door ouderen binnen de
VOV wordt gedaan.

Laat het los en wees blij
“Dit doe ik, wat doe jij”?
Er zullen nog meer zonnige uren komen
En meer water......
Dat is dat!
			
M.L.

Hartelijke groet,
Nico Fennes

FOTO VOORKANT JULI/AUG-BRIEF

Frits Klijn maakte voor ons een prachtige foto van de rozentuin
en de Oranjerie op Buitenplaats Berbice (Leidseweg).

ONZE VOLGENDE BRIEF
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KORTINGSPARADE

De oktober-brief zal vanaf 27 september verspreid worden. Inzendingen,
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ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Veel leesplezier!

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

handgeschreven, of per email die ons uiterlijk 10 september bereiken zullen
we graag opnemen.

NICO FENNES
Eindredacteur
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VAN HET BESTUUR
Ik wil met jou...

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Wie wil..?

Net als overal, hebben ook de Voorschotenaren gezucht onder een lange, hete,
droge zomer, al zijn we eigenlijk toch gezegend met zoveel water dichtbij: de Vlietlanden en de zee. Iets voor de jonge mensen, denkt u wellicht. Voor wie helemaal
geen zin meer had in ‘pootje baaien’ was er gelukkig nog de VOV, met een koel
clubgebouw waar ondanks de zomerstop nog van alles te doen is. Zo kunt u nog de
hele zomer op dinsdagmorgen zomaar gezellig binnenlopen voor een gratis kopje
koffie en een praatje. Het vrije klaverjassen op de dinsdagmiddag gaat ook door;
iedereen is welkom, en ook het biljarten & klaverjassen op woensdagmiddag gaat
de hele vakantieperiode gewoon door! Als u dit leest, zullen vele activiteiten al weer
als vanouds hervat zijn.

In de vorige nieuwsbrief heeft het VOV-bestuur een nieuwe dienst
gelanceerd: Wie Wil?

Leden van de VOV kunnen aangeven dat zij een persoon zoeken met wie zij een of andere
activiteit willen ondernemen. Via een e-mail naar wiewil@vovvoorschoten.nl (of brief naar de
VOV, Prof Einsteinlaan 3) kan een gratis advertentie worden geplaatst in de VOV nieuwsbrief.
In de e-mail of brief geeft u aan voor welke activiteit u graag een “maatje” zoekt.
Ook geeft u aan op welke tijdstippen en hoe vaak u die activiteit wilt uitvoeren.
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.

Samen iets leuks doen

Nieuwe
dienst voor
VOV leden

Iets heel bijzonders is ook onze Ladies Day, op maandagmiddag 27 augustus in ons
clubgebouw aan de Einsteinlaan 3. Zoals de naam al zegt, alleen voor de dames.
Het wordt een echte verwendag! Er zijn géén kosten aan verbonden. Kijk in de vorige Nieuwsbrief voor alle informatie, of bel Til Heijsteeg, 071-8874510.

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.

Inmiddels is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden, waar Gé van Niekerk herkozen werd voor een volgende periode als bestuurslid c.q. vicevoorzitter,
en Elly Vogelaar aangesteld als nieuw bestuurslid; zij zal de taak van secretaris op
zich nemen. Nico Fennes mochten we verwelkomen als nieuwe eindredacteur van
de Nieuwsbrief, als opvolger van Rob Rietveld. Bij deze nogmaals hartelijk bedankt,
Rob, voor je geweldige inzet de afgelopen jaren!
Belangrijk nieuws: We hebben Nico van Haastrecht bereid gevonden om onze webbeheerder te worden. Dus voortaan kunt u ook alle nieuws en wetenswaardigheden
over onze vereniging lezen op onze website.
Nog meer goed nieuws: met de gezondheid van onze voorzitter Aat Stahlie gaat
het ook weer goed. Na een operatie en herstelperiode voelt hij zich weer prima; hij
mag al zijn werkzaamheden weer oppakken en ook de bus weer besturen, wat hij
inmiddels alweer met veel plezier voor u gedaan heeft.

Tot nu toe hebben twee VOV-leden een bericht gestuurd naar het bovengenoemde e-mail adres.
Dat leverde de volgende advertenties op:

WIE WIL
FIETSMAATJE
1

Ik zoek een vrouwelijk
fietsmaatje met een elektrische
fiets om eens in de week te fietsen en om dan ergens een kopje
koffie of iets anders te drinken bij
een restaurantje onderweg.

WIE WIL
E-MAIL CONTACT
2
Vrouw, 80 plus, Voorschoten, zou graag per e-mail nu en
dan gewoon gezellig willen kletsen. Toen ik nog jong was deed
ik aan edelsmeden, tennissen en
bridgen (en de normale vrouwenonderwerpen zoals naaien etc.).
Verder lees ik heel graag.

Dus u ziet, weer of geen weer; bestuur en commissies werken gewoon door op
volle kracht om van alles te regelen en te organiseren voor onze leden. Een kleine
terugblik:
28 juni was onze inmiddels traditionele dagcruise met De Olympia, het gezellige
schip dat voor één dag ‘ons eigen partyjacht’ is. Dit keer ging de vaart naar Haarlem. Het was een schitterende zonnige dag, ideaal om een vaartocht te maken. En
wat een luxe verwennerij aan boord! Het heeft ons werkelijk aan niets ontbroken.
Ging u nog nooit mee? Misschien voor volgend jaar eens in uw agenda zetten!

Bent u geïnteresseerd in de activiteit die in een van de advertenties wordt genoemd, neem
dan contact op de met coördinator eveneens te bereiken onder wiewil@vovvoorschoten.nl
Vermeld daarbij welke advertentie het betreft en uw naam en telefoonnummer. De coördinator
zal u dan in contact brengen met de persoon die de advertentie heeft geplaatst.
Het bestuur van de VOV hoopt dat, nu de eerste advertenties zijn geplaatst, er in de volgende
nieuwsbrief een pagina vol advertenties zal staan.

U BENT
VAN HARTE
WELKOM!

Iedere dinsdag om 10.00 uur

GRATIS KOFFIE

in het
VOV Senioren Centrum
(VSC Prof. Einsteinlaan 3)
4

Leen
een
boek
uit de
VOV
boeken
kast

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

19 juli was er een uitstapje naar het Westland, waar we Natuur Atelier Naaldwijk en
Themapark ‘De Westlandse druif’ hebben bezocht, waarna we op de boot stapten
voor een rondvaart. Aansluitend was er nog een rondleiding door de kassen, waar
we de druiven mochten proeven. Lunch en drankjes waren inbegrepen, net als het
gezellige diner op de terugweg. Wat en leuke dag hebben we gehad!
1 t/m 5 juli was de 5-daagse busreis naar Leipzig en Dresden; twee sfeervolle steden met een ongelofelijke schat aan culturele bezienswaardigheden, De reisleiding
- met Nederlandssprekende gids! - heeft ervoor gezorgd dat we niets gemist hebben van het moois dat deze steden te bieden hebben. Voor een aantal deelnemers
was de erg lange busreis toch wel een puntje, maar ‘uit en thuis’ in Voorschoten is
wel iets dat erg comfortabel is. Andere reizen liggen op het moment van schrijven
nog in het verschiet.

Voor onze leden die graag lezen
hebben wij een boekenkast vol
met mooie boeken die u gratis
mag lenen. De boekenkast staat
in de grote zaal van ons verenigingsgebouw aan de Prof. Einsteinlaan 3. Wanneer de vlaggen
uithangen zijn we open en kunt u
zo binnenlopen!

Er staan nog veel leuke evenementen gepland, daarover kunt u alles lezen in deze
Nieuwsbrief. Eind augustus, begin september zullen alle activiteiten weer van start
gaan; ook daarover kunt u lezen in deze Nieuwsbrief.
Tot slot: Uw stem als lid is belangrijk voor ons. Heeft u ideeën of vragen aan het
bestuur? Ze zijn altijd welkom bij de secretaris. (Zie colofon)
Fijne voortzetting van de zomer, en graag weer tot ziens op een van onze activiteiten of evenementen.

Heeft u misschien boeken liggen die u kwijt wilt?
Wij vullen daar graag onze collectie mee aan!

4

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

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

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!

BRIDGEKALENDER 2018-2019

DE REGEL VAN 20

Het komt regelmatig voor dat er drie keer gepast is en dat de vierde bieder ook
past omdat hij de benodigde 12 of 13 punten niet in handen heeft. Er is echter
aan andere tafels wel gespeeld. Het is dan zeer wel mogelijk dat aan andere
tafels de regel van 20 is toegepast.
De regel van 20 geldt als een agressieve openingsmethode, maar de standaard
ACOL-opening voldoet ook aan de regel van 20. Volgens de regel van 20 mag
je openen wanneer je puntenaantal plus het aantal kaarten in je twee langste
kleuren 20 of meer bedraagt.

Donderdag-Bridge

Standaard ACOL-opening:
13 punten en een 4 kaart; 12 punten en een 5 kaart; 11 punten en een 6 kaart.
Zelfs met de gekste handverdeling is dit 20 of meer.

Start seizoen

De regel van 20 heeft deze opening verder uitgebreid t.w. openen met:
12 punten met de volgende handverdeling: 4441 of
4432
11 punten met de volgende handverdeling:
5440, 5431 of 5422.
Bij 10 punten wordt de regel van 20 agressiever en
ook moeten de punten in de twee langste kleuren
zitten:
10 punten met de volgende handverdeling: 6430,
6421, 5530 of 5521.
8/9 punten met de volgende handverdeling:
6610,6520 of 6511.
Een bijzondere opening:
Een handverdeling met een 7+ kaart klaver of ruiten én een 4+ kaart harten of schoppen en maximaal 10 punten nooit preëmptief openen.
Je kunt dan namelijk een harten/schoppen fit mislopen. Dus openen met 1 klaver/schoppen en is er
geen harten/schoppen fit dan rustig doorbieden tot
drie niveau.

Start seizoen : 06 september 2018
Kerstdrive
: 13 december 2018
Geen bridge : 27 december 2018
30 mei 2019
Einddrive
: 23 mei 2019
Start 2019/2020: 05 september 2019

Maandag-Bridge

: 03 september 2018

De rest kan pas ingevuld worden nadat
het pad voorwaarts is afgesproken op de
eerste maandag. Gijs en Aat zullen aanwezig zijn.

AANMELDEN DONDERDAG-BRIDGE

Startend om 13.00 uur spelen we op donderdag een open zitting met 6
ronden, na 3 ronden een koffie/thee pauze van 15 minuten. De koffie/
thee met koekje 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.

Wat bied je
met zuid in de
hiernaast
afgebeelden
biedverlopen?
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De weduwe Blokker schenkt ruim 100 schilderijen uit haar privécollectie aan Singer Laren. Paus Franciscus heeft een Lamborghini laten veilen om de opbrengst aan een goed doel te schenken. Cristiano Ronaldo (de voetballer) schenkt aan slachtoffers van de Portugese bosbranden.
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

SCHENKEN DOET GOED!

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

Schenken maakt een mens gelukkiger zeggen mensen die zelf doneren. Het blijkt dat donateurs zichzelf een gelukkiger mens
voelen ná het doen van een schenking dan daarvoor. Kan je omgekeerd redenerend ook stellen dat gelukkige mensen meer
schenken? In ieder geval is schenken aan goede doelen een goede manier om de ontvanger gelukkig te maken! Schenken
kunt u doen op verschillende manieren: in contanten, door middel van schuldigerkenning, via periodieke schenkingen, in goederen etc. Daarover een andere keer meer.
FISCALE ASPECTEN
Nu iets over de fiscale aspecten van schenken aan goede
doelen. Bij schenken aan goede doelen gelden andere regels dan bij schenken aan bijvoorbeeld (klein)kinderen. Sinds
2005 hoeven goede doelen die de status Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) hebben geen schenk- en erfbelasting te betalen over hetgeen zij verkrijgen. Uw schenking
komt dan ook volledig ten goede aan die organisatie. Op de
website van de belastingdienst kunt u controleren of het doel
waar aan u wenst te schenken (nog steeds) de ANBI-status
heeft. Naast ANBI’s hoeven ook Sociaal Belang Behartigende
Instellingen (SBBI) geen schenk- en erfbelasting af te dragen. Dit zijn organisaties die een bepaalde maatschappelijke
waarde hebben, bijvoorbeeld een buurtvereniging, zangkoor,
kinderboerderij, sportvereniging etc.
FISCAAL AANTREKKELIJK SCHENKEN AAN GOEDE DOELEN
Onder bepaalde voorwaarden is een gift aan een goed doel
aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Daarbij moet onderscheid gemaakt worden tussen eenmalige
schenkingen en periodieke schenkingen.
EENMALIGE SCHENKING
Een eenmalige schenking is aftrekbaar voor zover de gift hoger is dan 1% van het belastbaar inkomen van de schenker
met een minimum van € 60 en een maximum van 10% van
uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van
uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Fiscale partners tellen de giften bij elkaar op!

U kunt via een ‘onderhandse schenkingsovereenkomst’ (zonder tussenkomst van de notaris) schenken.
Het heeft echter wel degelijk voordelen om via een notariële
akte te schenken. In deze akte staat vast dat het inderdaad
de bedoeling van de schenker is om uitvoering te geven aan
deze constructie; de familie of een toekomstig erfgenaam kan
zich niet beroepen op ondoordacht handelen van de schenker
én vast staat dat de schenker daadwerkelijk zelf de overeenkomst heeft getekend. Zeker als het om grote bedragen gaat
is het aan te bevelen dit via een notariële akte vast te leggen.
Sommige goede doelen betalen deze akte als u structureel
een minimumbedrag aan hen schenkt.
EXTRA AFTREK VOOR SCHENKING AAN EEN CULTURELE ANBI
Om de cultuur in Nederland te stimuleren heeft de overheid
een extra voordeel in het leven geroepen voor schenkers aan
culturele ANBI’s. Geeft u aan een culturele ANBI, een goed
doel dat zich bezighoudt met kunst en cultuur, dan mag u
namelijk voor zowel voor periodieke als voor gewone giften
(denk wel aan de drempel) de aftrekpost met 25% verhogen,
doch maximaal tot € 1.250. Let op: kerken en kerkelijke instellingen zijn géén culturele ANBI’s!
Wilt u meer weten over het doen van schenkingen? Laat u
zich dan voorlichten door een specialist. U bent daarvoor van
harte welkom bij ons op kantoor!
Nelke Kroes
Notariskantoor Pérez

PERIODIEKE GIFTEN
Periodieke giften zijn schenkingen waarbij u minimaal 5 jaar
achtereen aan hetzelfde doel schenkt. De gehele gift is hierbij
aftrekbaar: er is géén drempel en vooralsnog geen bovengrens! Wel is hiervoor een schriftelijke overeenkomst nodig
tussen de gever en de ontvanger. Sinds 2014 is voor de periodieke schenking geen notariële akte meer nodig.

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

2e vestiging geopend!
Gezondheidscentrum Dr. van der Stoel,
Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten
Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

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

Piet heeft mevrouw J.M. Schroot-Spitzers bezocht. Mevrouw
is verhuisd naar Overrijn in Leiden. Zij maakt het naar omstandigheden goed en krijgt heel graag bezoek. Haar kinderen bezoeken haar gelukkig ook regelmatig.
De heer M. Kooij werd 91 jaar. Monique vond het een uiterst
plezierig bezoek, waarbij herinneringen aan de reizen, samen
met zijn vrouw en als bioloog naar Antarctica voor dat vleugje
weemoed zorgden. Maar ook, heel praktisch: “Hoe kom ik aan
een werkster?”
Ook bezocht Monique mevrouw J.P. Heinekamp-Isaacs, zij
werd 90 jaar. Met haar twee dochters in Amerika was een VOVbezoek van harte welkom. De belevenissen in de vele landen
waar zij woonden passeerden de revue. Het was een fijn bezoek.
Emmy is langs geweest bij mevrouw H.J. ten Hove. Zij is een
kwieke vrouw, maar is toch echt 90 jaar geworden. Ze hebben
heerlijk in de mooie tuin – door mevrouw zelf ontworpen - koffie
gedronken.

Omdat iedere huid uniek
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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.

De heer J. Dijkema (93 jaar) kreeg een bezoekje van Thea. Hij
vertelde over gebeurtenissen uit zijn leven wat heel indrukwekkend was. Dit was een heel bijzonder bezoek.
Mevrouw J.A. Fonderie-Bleijs vond het goed om gewoon even
vrijuit te praten over al die mensen en zaken waar zorg om is.
Monique vond het een fijn bezoek.

Joke was bij het echtpaar Van de Geest-Vosse. Zij waren 64
jaar getrouwd. Onder het genot van een kopje thee in de tuin bij
het appartement werden er mooie verhalen verteld van verleden
en heden.

Mevrouw A. Bijlsma-Tieslink werd 90 jaar. Heerlijk om terug
te kijken hoeveel vrouwen na de oorlog hebben aangepakt en
bijgedragen aan de wederopbouw. En aan eindelijk ook vrouwen
in de politiek. Mevrouw Bijlsma, met 32 vrouwen en Erica Terpstra bij haar thuis, heeft daar heel wat steentjes aan bijgedragen.
Monique vond het een fijn, informatief en gezellig bezoek.

Bij het echtpaar Van Leeuwen-Vosmeer is Tineke geweest. Zij
waren 63 jaar getrouwd. Tineke werd ontvangen met een kopje
thee en allerlei lekkers. De bloemen vonden ze geweldig en alle
dank en lof voor de VOV. Het echtpaar heeft op veel plaatsen
in Europa gewoond i.v.m. de werkzaamheden van mijnheer Van
Leeuwen.

Tineke heeft mevrouw H. v.d. Woude-Boekhout (90 jaar) een
bezoek gebracht. Zij werd hartelijk ontvangen met koffie en gemberkoek. Mevrouw heeft in diverse andere plaatsen gewoond en
is naar Voorschoten terug gekomen. Ze kan zich prima vermaken, tuiniert graag en verandert nogal eens haar meubels in de
kamer. In de winter speelt ze bridge met vriendinnen.

Mevrouw D. Zevenbergen-Stember heeft gelukkig een arts
kunnen vinden die haar wilde opereren, na jaren met een zeer
been gelopen te hebben. Om haar dag wat te breken ging Els bij
haar op bezoek, tot beider genoegen. Mevrouw is heel vindingrijk om zich te behelpen. Met hulp van haar buurvrouw lukt het
allemaal.

Lien had een gezellige avond bij mevrouw C.A. v.d. Ven-Varkevisser.

Het echtpaar Pieters-Roon is 62 jaar getrouwd. Zij hebben het
goed naar hun zin in het appartement na heel lang in hun vorige
woning gewoond te hebben. Mijnheer is nu wat minder mobiel en
mevrouw zit nog op gym en rijdt nog auto, hetgeen voor mijnheer
heel fijn is. Zij hebben – ook met het gezin en nog een bevriend
gezin – veel gelopen en gekampeerd. Zij hebben zelfs naar Nice
gelopen. Els had nog uren kunnen luisteren naar hun verhalen
op het balkon met mooi uitzicht.
Thea en Els zijn samen naar Mariënhaven in Warmond gefietst
om mijnheer H. Griffioen te bezoeken. Ze hadden kleine gebakjes mee genomen en op zijn kamer koffie gezet en gedronken. Mijnheer stelde ons bezoek zeer op prijs.

Els werd door mevrouw M. van Wissen-Klaver (94 jaar) hartelijk ontvangen. In de tuin is koffie gedronken met een heerlijk
gebakje er nog bij. Mevrouw vond het fijn een bekend gezicht te
zien en heeft gepraat over de verhuizingen die ze heeft meegemaakt (nota bene tijdens een ziekte).
Nu woont ze al meer dan vijftig jaar in haar huidige woning. Ook
over de verzorging van haar man, waar ze met tevredenheid op
terug kijkt, hebben we het gehad. Ze doet nog zoveel mogelijk
zelf en gaat ook nog met haar rollator naar het dorp.
Lief en Leed-commissieleden zijn de afgelopen periode nog
bij 5 mensen op bezoek geweest. De bezoeken werden zeer
gewaardeerd maar niet alle mensen willen in de Nieuwsbrief
genoemd worden en uiteraard respecteren wij dat.
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VERSLAG VAN DE VOV-REIS
NAAR DRESDEN EN LEIPZIG 1-5 JULI 2018
Na de voorspoedige busreis op zondag, begint de volgende dag onze
Dresden stedentrip met een rondrit langs diverse highlights, zoals het
Residenzschloss, de Katholische Hofkirche en de Semperoper (qua
interieur en functionaliteit een voorbeeld voor alle operagebouwen ter
wereld).
Het was m.n. August der Starke (1670-1733) die Dresden in de 18e
eeuw omvormde tot een kunst- en cultuurcentrum. De vele barok- en
rococo-architectuur bezorgde de stad de bijnaam Elbflorenz (Florence
a/d Elbe). Door Starke zijn o.a. het Taschenberg Palais (1706) en de
Zwinger (een barok paleiscomplex met binnenplein) gebouwd. Dresden is in de oorlog zeer zwaar gebombardeerd, maar gelukkig zijn veel
van de getroffen gebouwen, zoals de Semperoper, heden ten dage
fraai gerestaureerd.
We rijden door buitenwijken aan de overzijde van de Elbe waar fraaie
panden het oorlogsgeweld hebben overleefd. De Pfunds Mölkerei, een
met Villeroy&Boch-tegels beklede winkel uit 1891, en het voormalig
woonhuis van Poetin in de Martin Lutherstr. Vanaf de Carolabrücke
hebben we een prachtig uitzicht op het oude Dresden met de beroemde Brühlsche Terrasse, een gebouwde wal die de stad langs de Elbe
beschermde, door Goethe ook wel “balkon van Europa” genoemd. We
lunchen in de buurt van de Evangelisch-Lutherse Kreuzkirche aan de
Altmarkt. Hier geeft het beroemde Kreuzchor, een van de oudste jongenskoren ter wereld, regelmatig concerten. In de middag brengen we
een bezoek aan de Evangelisch-Lutherse Frauenkirche met een van
de grootste stenen koepels ten noorden van de Alpen.
Onderweg naar de Elbe komt de Fürstenzug in beeld, een muurdecoratie van 24000
porseleinen tegels van de 1000-jarige geschiedenis van het vorstenhuis Wettin (1906).
Verder de Sekundogenitur, aanvankelijk onderkomen van vorstenzonen, nu horecagelegenheid, en de kunstacademie met haar koepel in citroenpersvorm. Links zien we het
Rietschelmonument en de rivier de Elbe. Morgen doen we vanaf hier een raderboottocht.
Di. 3 juli varen we stroomafwaarts naar Meissen met rotspartijen en wijnhellingen langs
de oever. We genieten van de Dom met zijn gebrandschilderde ramen en van het prachtige panorama. In de Albrechtsburg liet August der Starke in 1710 de eerste Europese
porseleinfabriek inrichten, waardoor Meissen naast Hamburg en Maagdenburg tot de
belangrijkste handelssteden aan de Elbe behoorde.
Woe. 4 juli op weg naar Leipzig. Leipzig is, met 560.000 inwoners, na Berlijn de grootste
stad van oostelijk Duitsland. In een rijtour zien we fraaie huizen, o.a. het Schillerhaus,
het Gohlis Palace en het Bundesverwaltungsgericht waar de Nederlander Marinus van
der Lubbe ter dood veroordeeld werd. We bezoeken de Augustusplatz met het moderne
universiteitsgebouw ’t Augusteum, het Gewandhaus, de belangrijkste concertzaal van
Leipzig, het City-Hochhaus (bijnaam “de Weisheidszahn”) en de Nikolaikirche. In 1723
liet Bach in deze kerk zijn Johannes-Passion in première gaan. We komen via de winkelpassage bij de Markt met het Alte Rathaus. De rondleiding eindigt bij de Thomaskirche. Dit is de kerk waar Bach (1685-1750) dirigeerde, week na week componeerde en
waar nu zijn graf is. Hiermee eindigt onze reis.
Do. 5 juli kwart voor 7 beginnen we aan de terugreis om circa half 10 terug te zijn op het
van der Haarplein. Het was een fijne reis met prachtig weer en vele mooie indrukken.
Hartelijke dank aan de leiding!
Addie Stienstra
Het volledige verslag van Addie leest u op onze website: www.vovvoorschoten.nl
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Inmiddels hebben wij weer twee eendaagse reizen achter de rug. Te weten de dagcruise naar
o.m. Haarlem en de dagreis naar het Westland. Wij kunnen wel zeggen dat beide dagreizen
succesvol zijn geweest. In beide gevallen schitterend weer, goede sfeer en veel gezelligheid. Ook al beslaat de dagcruise, zoals het woord al zegt, maar één dag je krijgt toch wel
het cruisegevoel. Er wordt goed voor je gezorgd met hapjes en drankjes die gedurende de
gehele dag geserveerd worden. Dit creëert een lekker lui en dolce niente gevoel. Wat een
boottocht toch ook altijd bijzonder maakt is dat je vanaf het water een ander uitzicht krijgt
op de omgeving en topografie. Zeker in de provincie Holland (even de oude benaming voor
de splitsing in Nood/Zuid Holland) wordt het duidelijk dat deze provincie door de vroegere
generaties die hier woonden maakbaar is gemaakt. Dit uit zich door sluiswerk maar ook
door mooie oude monumenten en huizen. Verder waren er ook nog veel groene en sappige
weilanden te zien. Op het moment van de reis (28 juni) had de droogte nog niet toegeslagen
en de Haarlemse ringvaart waarover de boottocht verliep zorgt verder wel voor voldoende
bewatering. Via diezelfde ringvaart kwamen wij uiteindelijk in Haarlem aan waar gedurende
anderhalf uur de mogelijkheid bestond om in Haarlem rond te wandelen. Dus voldoende tijd
voor een bezoek aan de St-Bavo of wandeling door het centrum en het eten van een ijsje.
Daarna via dezelfde vaarroute terug naar Voorschoten waar de boot ca. 18.30 uur afmeerde.
Ook de Westlandreis had geen gebrek aan zon. Na ontvangst met koffie en gebak in het
Natuur Atelier in Naaldwijk kon men rondwandelen door de tuin en vragen stellen over al het
wel en wee in het Westland. Daarna werd het natuurlijk wel tijd voor de lunch en die werd
geserveerd aan boord van een rondvaartboot onder het motto “Rondje varen en Frietje eten”
hetgeen de inwendige mens versterkte. Ook deze boottocht was een succes want de tocht
voerde wel langs plekken waar je anders niet snel komt. De boot meerde vervolgens af bij
de Westlandse Druif alwaar een uitgebreid bezoek plaatsvond aan de kassen met druiven en
waar men ook druiven kon proeven. Hoewel deze dagreis als thema had de Westlandse Druif
bleek echter dat er nog maar op 4 plekken in het Westland druiven worden geteeld. Telers
kiezen inmiddels meer voor andere vruchten en groenten. Maar daar staat tegenover dat er
in Nederland steeds meer wijntelers komen met hun eigen wijngaarden. Door de warmere
zomers en meer zonneschijn wordt het steeds gemakkelijker om in Nederland wijndruiven te
telen. Geen slecht idee om maar eens een keer een bezoek te brengen aan een Nederlands
“wijnkasteel”. Vervolgens werd de reis met het gebruikelijke diner afgesloten, waarbij onze
vaste buschauffeur tijdens de route zijn rijvaardigheidskunsten kon vertonen bij het vooruiten achteruit rijden daar de Tomtom niet steeds de juiste route wees.
Inmiddels zitten wij alweer halverwege het reisseizoen. Als deze septembernieuwsbrief verschijnt heeft ook de dagreis naar Middelburg plaatsgevonden en staat de laatste dagreis
naar Zutphen en Bronckhorst er aan te komen. In september vindt verder de meerdaagse
Rijncruise plaats en begin oktober de meerdaagse busreis naar Ootmarsum. Voor deze
meerdaagse reizen kan men zich overigens niet meer aanmelden aangezien de beschikbare
kameraccommodatie geheel is volgeboekt.
Met genoemde meerdaagse reizen zit dan het reisseizoen 2018 er op. Of toch niet? In december staat nog steeds de kerstvakantie naar Valkenburg gepland. Tot nog toe is er weinig
animo voor deze reis maar dat kan verkeren nu het zomerseizoen begint af te lopen en het
herfstseizoen nadert. Dan gaat men toch eens nadenken op welke manier men de tijd in met
name het winterseizoen wil doorbrengen. En dan is het toch wel gezellig met een groep gelijkgestemden een paar dagen door te brengen in Valkenburg met bezoeken aan ondermeer
de kerstmarkten. Maar ook andere excursies kunnen in onderling overleg vastgesteld worden. Dus de reiscommissie nodigt u hierbij van harte uit zich aan te melden voor deze laatste
reis van de reisbrochure 2018. Wij hopen op 1 oktober voldoende aanmeldingen te hebben
om de reis door te laten gaan, aangezien 1 oktober de deadline is om te beslissen of deze
reis wel of niet door kan gaan.

Foto: Miek van der Werf

Foto: Miek van der Werf

Foto: Emelie Rijnbeek

Foto: Emelie Rijnbeek
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VOV Feestavond

Zaterdag

13 okt 2018

Locatie: Cultureel Centrum Voorschoten
Zaal open: 19.00 uur
Toegang en 2 consumptiebonnen zijn gratis.

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.
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

Het geheel zal worden opgeluisterd door Take High Five. Een mannenband die heel veel plezier heeft in het muziek maken. Ze geven
aan Jazz en Rock en Roll een eigen twist. Door de teksten in het Nederlands te vertalen worden de liedjes weer actueel en grappig. Zo is
“Autumm in New York” geworden tot “Zomer in Den Haag”, en de “Girl
from Ipanama”, “de schat van Scheveningen”. Met een knipoog dus.
Wel steeds met een oorspronkelijk swingend enthousiasme. Soms
zacht en verstild, dan weer lekker uptempo.

Dat wordt dus weer meezingen, voetjes van de vloer en
genieten!!
De tombola ontbreekt ook dit jaar niet.

Veel winkeliers uit ons prachtig mooie dorp hebben weer schitterende
prijzen ter beschikking gesteld.

Kerstdiner

Kom gezellig
naar deze
avond en
beleef
samen
veel plezier!!

Maandag
17 dec 2018

Locatie: De Gouden Leeuw, Voorschoten
Aanvang: 16.00 uur. Zaal open: 15.30 uur
Het belooft weer een gezellig en sfeervol festijn te worden!
De geprolongeerde vocalgroup De Dixie Dames zal kerstliederen
ten gehore brengen.

Kosten voor een 4 gangen-menu bedragen voor leden € 20,en voor niet leden € 30,- inclusief twee gratis consumptiebonnen.
Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan.
U kunt het bedrag storten op rekening: NL35INGB0006564156 o.v.v.
Kerstdiner. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich opgeven bij Thea Zweers, tel. 071 561 4084
of email: thealuyten10@Gmail.com
Heeft u de cirkelbus nodig (kosten € 2,50) dan kunt u dat doorgeven.
Opgeven kan uiterlijk tot 3 december 2017. Wees er snel bij, want vol is vol.
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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.

TV OPNAME VAN “DE MAXPROMS 2018” GAAT DOOR!
Een opname voor een TV uitzending meemaken? Dat kan. 42 personen hebben zich opgegeven voor
dit muzikale concert de MaxProms 2018, een TV-opname door Omroep Max, de opname vindt plaats op
Zondag 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.
U kunt zich nog opgeven voor de reservelijst..
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

7 FEB
2019

VUILE HUICHELAAR 6 (MORGEN BEGINT NU)
Een nieuwe show van de dames Saskia en Paulette (Mrs. Einstein). Zij hebben zich altijd bezig gehouden
met de liefde. Ze waren verliefd en hebben samengewoond. Vonden de ware en kregen daarmee kinderen. Werden bedrogen en lijmden de brokstukken. Telkens weer kijken ze met vrolijke verbijstering naar
het leven. Maar wat staat er nog op de bucketlist?! De Mount Everest beklimmen? Parachute springen?
Mediteren in India? Was het maar zo eenvoudig. Nee, ze willen iets veel lastigers. Ze willen gezien worden. En dat gaat gebeuren met Vuile Huichelaar. Morgen begint nu!
Locatie: Rijswijkse Schouwburg.
Kosten: € 28,50 voor leden € 31.- voor niet leden. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Rekeningnummer: NL35INGB0006564156 t.n.v. Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v.
Vuile Huichelaar. Uw aanmelding is definitief na betaling.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 4 weken voor het evenement bij Til Heijsteeg. 071-8874510 of email:
til.heysteeg@ziggo.nl

14 februari 2019 Evita (Locatie Rijswijk). Gaat niet door. Er zijn helaas geen tickets meer

beschikbaar.

3 APRIL TINEKE SCHOUTEN HIGHLIGHTS
2019 Al ruim 35 jaar behoort Tineke Schouten tot de absolute top van het Nederlandse theatercabaret. Ze

ontwikkelde ontelbare typetjes, sketches, tv-shows en maakte prachtige liedjes waarmee ze een enorme
schare aan trouwe fans opbouwde. Na in 17/18 een prachtige show te hebben neergezet, maakt Tineke
dit seizoen 18/19 een reis door haar beroepsmatige carrière. Hoogtepunten uit haar schatkist aan hilarische sketches, typetjes en liedjes in ‘een nieuw jasje’ passeren de revue. Een monument van een show,
gegarandeerd een fantastische avond uit!
Locatie: Leiden.
Kosten: € 38,50 voor leden € 41.- voor niet leden. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Rekeningnummer: NL35INGB0006564156 t.n.v. Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v.
Tineke Schouten. Uw aanmelding is definitief na betaling.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 4 weken voor het evenement bij Thea Zweers tel. 071-5614084 of email:
thealuyten10@Gmail.com
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17 APR DE MATTHEUS PASSIE
2019 Een van de grootste muziekwerken van de klassieke muziek; De Mattheus Passie, vertolkt in een gedurfde en verfrissende bewerking. Een unieke uitvoering waarin klassieke muziek en Latijns-Amerikaanse muziek elkaar ontmoeten. Acteur Peter Faber vertelt op indrukwekkende wijze het verhaal van
de evangelist, met de Nederlandse vertaling van theatermaker Jan Rot. De populaire zangeres Sharon
Kips en bariton Job Hubatka nemen de beroemde recitatieven en aria’s van het lijdens- en sterfverhaal
voor hun rekening.

Locatie: Oude kerk in Rijswijk.
Kosten: € 26,- voor leden € 28.50 voor niet leden. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Rekeningnummer: NL35INGB0006564156 t.n.v. Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v.
Mattheus Passie. Uw aanmelding is definitief na betaling.
Uw aanmelding en verzoeken graag opgeven, liefst via een E-mail, bij Aad Bechtholt:
awbechtholt@casema.nl, of mobiel: 06 2342 7377

23 MEI MUSICAL OP HOOP VAN ZEGEN
Hoop van Zegen’, de oer-Hollandse musical over het wel en wee van de vissersweduwe Kniertje en
2019 ‘Op
de andere vrouwen die hun geliefden aan de zee verloren, laat niemand onberoerd. Hun gevecht om te
overleven, leidt tot één conclusie: de vis wordt duur betaald.
Indrukwekkend, aangrijpend en eerlijk: theater van nu zoals Heijermans het ooit heeft bedoeld.

Locatie: Leidse Schouwburg.
Kosten: € 39,50 voor leden, € 42.- voor niet leden. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Rekeningnummer: NL35INGB0006564156 t.n.v. Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v.
Op Hoop van Zegen. Uw aanmelding is definitief na betaling.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 4 weken voor het evenement bij Til Heijsteeg. 071-8874510 of email:
til.heysteeg@ziggo.nl

7 JUNI Concerto Köln DE VIER CONCERTMEESTERS
barok - daar kun je nooit genoeg van krijgen. Al sinds de jaren vijftig zijn de concerti grossi
2019 Italiaanse
van al die grote kapelmeesters niet aan te slepen. Zoals I Musici in die tijd doen we het niet meer, de
uitvoeringspraktijk heeft zich verder ontwikkeld, maar de muziek blijft ijzersterk en populair. Deze keer
doen we het net even anders dan anders, want alle concertmeesters van Concerto Köln, stuk voor stuk
meestersolisten met een glanzende carrière, presenteren zich elk in een zinderend concert. Dit kwartet
zal elkaar weinig toegeven in hun nobele wedijver - een waar muzikaal feest!
Locatie: Stadsgehoorzaal leiden
Kosten: € 30,- voor leden, € 32.50 voor niet leden. Voor vervoer kan gezorgd worden.
Rekeningnummer: NL35INGB0006564156 t.n.v. Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v.
Concerto Koln. Uw aanmelding is definitief na betaling.
Uw aanmelding en verzoeken graag opgeven, liefst via een E-mail, bij Aad Bechtholt:
awbechtholt@casema.nl, of mobiel: 06 2342 7377

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE De musical Mamma Mia gaat niet door vanwege te weinig belangstelling.

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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VOV COMPUTERCURSUSSEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

NIEUWE OPZET VAN DE COMPUTERCURSUSSEN
Zoals in de nieuwsbrief van april is aangekondigd, stoppen we met
de basiscursus Windows. Daar is geen belangstelling meer voor.
In plaats van de basiscursus gaan we een aantal korte work-shops
geven over bepaalde onderwerpen van Windows 10. Bijvoorbeeld
over de app Mail en over de mogelijkheden van de browser Edge.
In deze workshops behandelen we de onderwerpen uitgebreider
dan in de basiscursus mogelijk was. Bekijk ons aanbod!
Mijn Overheid
U heeft het in de krant kunnen lezen: Post.nl krijgt steeds minder
brieven te bezorgen. Brievenbussen verdwijnen. Postzegels worden duurder. Steeds meer gaan gemeentes, overheidsinstellingen
en maatschappelijke instanties zoals ziekenfondsen over op het
versturen van e-mails in plaats van brieven. De rijksoverheid doet
daar flink aan mee. De blauwe enveloppe van de belastingdienst
gaat verdwijnen. Belastingaangifte moet nu digitaal! Nog even en u kunt alleen nog via e-mail met de overheid communiceren! Het is niet altijd makkelijk om steeds op de hoogte te blijven van alle veranderingen.
Weet u bijvoorbeeld wat een DigiD is en hoe u die kunt aanvragen? Weet u dat u berichten van de overheid veilig kunt
ontvangen in de Berichtenbox op de website mijnoverheid nl? De Berichtenbox is een soort brievenbus waarin berichten
van diverse overheidsinstanties staan. U moet dan wel een DigiD (= digitaal identiteitsbewijs) en een account hebben voor
de Berichtenbox. Voor degenen die wegwijs willen worden in de mogelijkheden van Mijn Overheid en de Berichtenbox,
hebben we een workshop Mijn Overheid gemaakt. Doe er uw voordeel mee!

WORKSHOP MIJN OVERHEID

Leden: € 20,- niet leden € 25,Inclusief lesmateriaal en consumpties.
Cursusduur 2×2 lesuren op
maandagochtend van 10.00 tot
12.00 uur.
De overheid en andere instanties maken steeds meer gebruik van digitale technieken. Belastingaangifte moet tegenwoordig digitaal. Bij sommige zorgverzekeraars moet je
een DigiD hebben om te kunnen inloggen. Zorgverzekeraars verwachten dat ziektekosten digitaal worden opgestuurd.
Je moet het allemaal maar kunnen! In deze workshop leert
u hoe u het digitale identiteitsbewijs DigiD aanvraagt en
een account aanmaakt op mijnoverheid.nl. U leert hoe u
uw account kunt inrichten en van welke instanties u digitale
berichten wilt ontvangen. Zo blijft u digitaal fit en bij de tijd!
De workshop wordt gehouden op maandag 24 september en maandag 1 oktober.

WORKSHOP TIPS EN TRUCS
IN WINDOWS EDGE

Leden: € 20,- niet leden € 25,Inclusief lesmateriaal en consumpties.
Cursusduur 2×2 lesuren op
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Windows Edge is de opvolger van Internet Explorer, dat
op termijn gaat verdwijnen. Mensen die regelmatig gebruik
maken van Edge, denken al gauw dat zij er alles vanaf weten. Maar vaak laten ze allerlei handige functies ongebruikt,
omdat ze er niet bekend mee zijn. Bij de diverse updates
van Windows 10 heeft Edge allerlei nieuw functies gekregen. Weet u bijvoorbeeld dat u in Edge tekst kunt laten
voorlezen? Handig als het scherm niet zo duidelijk is. U
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kunt in Edge pdf-bestanden lezen en voorzien van aantekeningen. Weet u hoe je een website kunt controleren op
betrouwbaarheid? Gebruikt u InPrivate om veilig te surfen?
Als u op een website nuttige informatie ziet, hoeft u die informatie niet op een papiertje te zetten. In Edge kunt u die
informatie uitknip-pen en bewaren in een leeslijst. Dit zijn
zo maar een paar functies die nuttig kunnen zijn. In onze
nieuwe workshop ‘Tips en trucs in Windows Edge’ gaan we
alle functies van Edge na om er zeker van te zijn dat we
geen functie overslaan die voor u nuttig kan zijn.
De workshop wordt gehouden op vrijdag 28 september
en 5 oktober.

WORKSHOP WINDOWS
MAIL

Leden: € 20,- niet leden € 25,Inclusief lesmateriaal en consumpties.
Cursusduur 2×2 lesuren op maandagochtend van 10.00
tot 12.00 uur.
Windows Mail is het gratis e-mailprogramma van Microsoft Windows 10. De meeste gebruikers weten wel hoe ze
e-mails kunnen ontvangen en verzenden. Maar de fijnere
kneepjes van Mail kennen ze vaak niet. Weet u bijvoorbeeld hoe je meerdere accounts kunt koppelen, zodat alle
e-mails in één map Postvak In komen? Hoe je een bijlage
kunt openen en opslaan? Je kunt in Mail e-mails bewaren
in mappen, zodat je ze later terug kunt halen. Weet u wat
het verschil is tussen CC en BC als u een e-mail wilt versturen aan meerdere personen? Hoe maak je een handtekening? Wat doe je met spam?
Dit kunt u in deze workshop leren. U kunt uw eigen laptop
meenemen om te oefenen.
De workshop wordt gehouden op maandag 8 oktober
en maandag 15 oktober.

VOV COMPUTERCURSUSSEN
WORKSHOP FOTO’S EN
BESTANDEN OPSLAAN IN
MAPPEN (W10)

Leden: € 20,- niet leden € 25,Inclusief lesmateriaal en consumpties.
Cursusduur 2×2 lesuren op vrijdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur.
U wilt snel een foto laten zien op uw laptop. Maar ja, waar
staat die foto nu op de computer? Dat is zoeken geblazen!
Om je bestanden snel weer terug te vinden, is het zaak om
ze op een ordelijke wijze op te slaan. Wat is in dit verband
‘ordelijk’? Dat leert u in deze workshop.
U kunt oefenen in het opbouwen van een eigen mappenstructuur, zodat u voortaan snel uw documenten en foto’s
terug kunt vinden. U kunt uw eigen laptop meenemen om
te oefenen.
De workshop wordt gehouden op vrijdag 12 oktober en
vrijdag 19 oktober.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
WORKSHOP BASISKENNIS IPAD

Leden: € 40,- niet leden € 45,- Inclusief lesmateriaal en consumpties.
Cursusduur 4×2 lesuren op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur.
Wilt u grotere letters en een duidelijker geluid? Deze en andere instellingen leert u naar eigen
voorkeur instellen. U leert hoe je contacten opslaat en een
agenda bijhoudt. Hoe je nuttige apps op je iPad kunt krijgen. Mailen is handig, maar hoe gaat dat op de iPad? Wat
kun je allemaal doen met Safari om te internetten? Wat is
het nut van Bladwijzers?
Dit en nog veel meer leert u in de workshop Basiskennis
iPad. Zo heeft u meer plezier van uw iPad.
Neem uw eigen iPad mee. Zorg dat die geheel (100 %)
is opgeladen!
De workshop start op dinsdag 25 september.

De workshops worden alleen gehouden bij voldoende belangstelling!
DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN

AANMELDEN:

De inloopochtenden zijn op iedere eerste en derde
donderdag van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur.

VOOR DE CURSUSSEN
EN WORKSHOPS KUNT
U ZICH AANMELDEN BIJ:

Bestemd voor iedereen die zich wil informeren over de computer of tablet en de vele toepassingen. De begeleiders zullen uw
vragen beantwoorden. Als u uw laptop of tablet (opgeladen)
mee neemt, kunnen de begeleiders laten zien hoe u een probleem kunt oplossen..

De heer Chris van der Jagt,
Telefoon: 071 561 84 80
(na 10.00 uur)

De eerste inloopochtend van het seizoen wordt
gehouden op donderdag 20 september.

STICHTING ALZHEIMER CAFÉ VOORSCHOTEN
Bijeenkomst elke derde woensdag van de maand in Ruimte Plus, Merelhof 7-11, Voorschoten.
Er is voldoende parkeergelegenheid.

INLOOP: 19.00 uur AANVANG: 19.30 uur EINDE: 21.30 uur TOEGANG GRATIS

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018
THEMA: HET DEMENTERENDE BREIN
GASTSPREKER: KARIN SCHOKKER, docent verpleegkunde
• Is Alzheimer hetzelfde als dementie?
• Kan iedereen het krijgen?
• Kun je het voorkomen?
• Weten wij meer over erfelijke oorzaken?
• Wat zijn de behandelingsmogelijkheden anno 2018?
• Is Alzheimer te genezen?
Voor vervoer en oppas kan worden gezorgd.
Informatie: Voor Elkaar, Tel.: 071 561 9001
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FOTORUBRIEK

Schrijft u graag verhalen of gedichten?

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WIE
HERKENT
DEZE
FOTO?

Wij maken van uw werk een prachtig boekje.
Mooi voor uzelf en erg leuk om kado te doen
aan familie of vrienden.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

info@Life-In-Letters.nu

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

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

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

Lid van

Wie kan iets
vertellen
over de plaats
waar deze foto
gemaakt is?

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

JULI/AUG
FOTO

Nu, zoals overal het decor van geparkeerde auto’s. De bouwstijlen van de huizen geven de indruk dat het vooroorlogse huizen
zijn. De middenberm ziet er niet florissant uit en was en is voor
de viervoeters geen onbekend terrein.

13-02-17 10:11

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

Badhuisstraat met aan de overzijde van de weg het luxueuze
appartementen complex “Beukenrode” dat uitzicht heeft op een
eeuw oude grote beukenboom die elk jaar weer zijn prachtige
uitstraling aan ons ten toon spreidt en, in het verleden, al die
jaren getuige is geweest van het wel en wee in en rond het kindertehuis “Nieuw Voordorp”.

De foto van weleer laat ons ten opzichte van heden ten dage een
rustig autoloos straatbeeld zien.
De straat is mij niet onbekend omdat ik in de veertiger jaren, ook
de foto is uit die tijd, werkzaam was in een bakkerij en bij een
daar wonend familielid dagelijks brood bezorgde.
Links op de achtergrond kan men door de hoge boom, die er nog
altijd staat, een stuk dak ontwaren van het niet meer bestaande
kindertehuis.
De foto is gemaakt halverwege de Nieuw-Voordorpstraat richting

De jonge berkenboompjes die er staan zijn grote exemplaren
geworden. Om het geheel een wat aangenamer aanzien te geven heeft men later het gazon veranderd en daar mooie struiken
geplant.
Ook de nostalgische straatverlichting heeft men gemoderniseerd. Ongetwijfeld zal de naam van de straat vernoemd zijn
naar het in de regio alom bekende kindertehuis Nieuw Voordorp.					
Daan Heijmans
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EEN PORTRET VAN...
VOV NIEUWSBRIEF ONTMOET

HANS ZWAAN
Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf

We worden deze maand hartelijk ontvangen door Hans en Tineke Zwaan. Hans zit in de reiscommissie van de VOV en organiseert voornamelijk de meerdaagse reizen voor u. We willen meer weten van
Hans en stellen hem een aantal vragen:
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN HANS?
‘Ik ben van de 3e Voorschotense generatie Zwaan. Geboren en
getogen op Leidseweg 253, vlakbij de huidige manege. Vader
en moeder dreven er bakkerszaak ‘Zwaan’, die bestaan heeft
van 1929-1967. Vanaf, zeg mijn 12e, hielp ik na school mee
in de bakkerij. Broer Kees was de deur al uit, dus die eer viel
mij te beurt. Taartjes maken en bokkenpootjes in de chocolade
dopen. Ik had er een ontzettende hekel aan, maar deed het.’

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?
‘Links van ons huis lag een sloot, daar waar nu de Korte Vliet
loopt. Achter de bakkerij was een openbare speeltuin. Rechts
was het een en al polder. Dat was zo’n beetje ons speelterrein.
Ik ging op de fiets naar de Ds. Fortgensschool en als ik de
kans kreeg liftte ik mee op de treeplank van de paardenbus die
toen reed. We vierden St. Nicolaasfeest in de Groote Vink. Zo
wat dingen. Het waren fijne onbezorgde jeugdjaren. Kees was
al vroeg weg, zodoende kreeg ik-bijna- alles wat mijn hartje
begeerde.‘
WAT IS JE BEROEP?
‘Ik begon als automonteur, daarna werd ik chef werkplaats bij
Reys Volvo dealer. Weer later zette ik een plaatwerkerij op bij
garage Van Haasteren. Op mijn 35e werd ik autoschade-expert
bij Univé. Binnen de driehoek Amstelveen-Gouda-Rotterdam
bezocht ik veel garages voor schade-taxaties. Werk dat ik altijd
met heel veel plezier heb gedaan.
Op mijn 60e pensioneerde ik en werd zelfstandig schade-expert-re (voluit: register-expert) met de Politie en de gemeente
Den Haag als vaste klanten. Schadegevallen, in beslag genomen voertuigen of door buitenlanders achtergelaten auto’s,
taxeer ik. Het is tijd en locatie ongebonden werk, heel plezierig
om nog steeds te doen.’
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Ach van alles. We zijn allebei nog zo actief. Rustig op mijn
oude Puch rondrijden en eens per jaar met een groep een
brommertocht van zo’n 80 kilometer. Heerlijk om te doen. Ik
heb wat met oldtimers. Voor de Voorschotense -VOV- oldtimervereniging taxeer en jureer ik de oldtimers tijdens het weekend
van Voorschoten.

Bij Voorschoten ’97 was ik jeugdleider van de elftallen van E
t/m de A, zodat ik mijn zoons Cees en Mark kon begeleiden.
Zelf voetbalde ik bij Randstadsport, totdat een knieblessure
daar een einde aan maakte. Wat ik al 35 jaar doe, is doordeweeks elke ochtend om 7 uur een uurtje zwemmen in het
Wedde. Tineke loopt elke ochtend rond de Korte Vliet als oefening na haar hartoperatie van een paar jaar terug. Zo zwemt
de een, de ander loopt. Vanaf mijn 28e ga ik ook nog elk jaar
skiën in Oostenrijk.
HOE BEN JE BIJ DE VOV GEKOMEN?
‘Het is nu zo’n drie jaar terug dat ik voor de reiscommissie werd
gevraagd. Sinds die tijd doe ik de meerdaagse reizen bij de
VOV. Het is vooruit denken en rekening houden met de leeftijden, voedingskeuzes, rollators die mee moeten, e.d. Het past
mij goed. Kortgeleden zijn we met de VOV naar Dresden en
Leipzig geweest. Wat een prachtige reis was dat. Vorig jaar
was het Engeland. Ondanks alle aanwijzingen hadden we twee
vermisten toen de bus na de oversteek van de boot reed. Paniek natuurlijk. Stonden de twee bij de voorplecht te wachten.
Opgelucht dat ik was!’
WELKE GEBEURTENIS IN JE LEVEN MAAKTE DIEPE INDRUK?
‘Mijn trouwerij! Dit jaar zijn we 50 jaar getrouwd. De geboorte
van mijn jongens. Het ziek zijn van Tineke en haar hartoperatie
tot gevolg.’
WELKE LEEFTIJD ZOU JE VOOR ALTIJD WILLEN AANHOUDEN?
‘Mijn plezierigste periode was van 30-50 jaar. Maar mijn leven
is nog altijd even plezierig.’
WELK VERHAAL VERTELT JOUW FAMILIE ALTIJD OVER JOU?
‘Dat ik een workaholic en automaniak ben, in positieve zin dan.’
Tineke voegt toe: ‘Hij is niet van het lezen, puzzelen of spelletjes doen, maar besteedt zijn tijd liever aan werk, autoliefhebberij en reizen -als het zo uitkomt- met zijn vrouw.’

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

Kleren
maken…

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

Aan badkleding heeft een man vandaag de dag keuze genoeg. Trekt hij een
zwembroek, zwemshort of zwemboxer aan?
Dat was wel even anders vorige eeuw. Wilde hij de zee in dan was daar voor hem
de gebreide zwembroek. Nauwelijks iets verhullend was er eigenlijk ook niet mee
te zwemmen want het breisel zette ahw uit en schepte liters water. Was ie blij als
hij het ding niet verloor! Het zal dan ook niet verbazen dat het complete badpak
van Weissmuller navolging kreeg. Maar ook hier kwamen al vlug verbeteringen
van een ceintuur en extra bandje achterop. Want gezwommen moest er worden.
In een waterlandje als het onze waren we getrainde waterratten. En dus stond
schoolzwemmen, bij aanwezigheid van nabijgelegen zwembad, ook op menig
lesrooster.
Zo warm als het deze zomer is, zo koud kent men de winters van vroeger niet
meer. Ach, ik zie nog die koude knietjes voor me want een lange broek was er
voor de jongens pas bij ná de lagere school. Al vroor het dat het kraakte. Als
compensatie droegen ze wel lange sokken. Zoals de gebreide zwembroek, is
ook de tot 12 jaar verplichte korte jongensbroek, verbannen naar Vroegerland.
Gelukkig maar.

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

En de lange sokken? Die deden voor de volwassen man ook zichtbaar dienst bij de knickerbocker. Maar
die naam kende ik nauwelijks laat staan dat ik het kon spellen. Voor mij waren dat drollenvangers. Ook
was daar de plusfour, ook een soort van pofbroek, net even iets langer dan die knickerbocker, met als
regel 4 duim (= 10 cm) onder de knie.
Voor mannen is in de loop der jaren wel het een en ander in het modebeeld veranderd. Waar zie je nog het keurig nette jasje-dasje-overhemd op kantoor en verjaardagen? Want natuurlijk ging je in je zondagse kleding op verjaarsvisite. En had
je dan geen kostuum met vest in de kast hangen, dan droeg je er toch wel zo’n
keurige slip-over bij. Tegenwoordig koopt een man bijna alleen voor een bijzondere
gelegenheid een pak. Zoals voor een trouwerij. Maar ook dat is vandaag de dag al
heel wat minder in zwang.
Ik kan me nog herinneren dat we volgend spelletje deden: we mochten een wens
doen als we op straat 100 hoeden en 10 rode dassen hadden geteld. (Vraag maar
niet hoe we daar op waren gekomen. Ik vermoed dat hier een moeder, die haar
kroost bezig én rustig wilde houden, aan ten grondslag lag) Nou, geen wens meer te verdienen
vandaag de dag. Heel misschien als ook een pet met klep in aanmerking komt? Achterste voren
gedragen tellend voor 2? Maar een alternatief voor een rode stropdas??? Man met een knotje bovenin???
En dan de bandplooibroeken. Jarenlang bepaalden zij het modebeeld voor de man. Lekker wijd.
Dat was ook het geval bij de blazers en de colbertjes. Dubbele overslag en/of grote schoudervulling:
alles om de man wat breder te doen lijken. Al leek hij erin te verzuipen. Had toch ook zijn voordelen
want, wil een man nu die robuuste uitstraling hebben, dan zal hij daar elke week uren voor naar de
sportschool moeten.
Dit jaar doet men weer een poging om de mannenrok te promoten. Niet dat ik het veel kans geef.
Maar ja, het was vroeger ook ondenkbaar dat mannen een schort zouden dragen. En het is nu eerder een must dat vader op zijn dag wel een keer een schort cadeau krijgt. In al zijn variaties. En dan
wordt ook wel van hem verwacht dat hij direct daarna doorschuift naar de barbecue.
Maar zoals een mannenrok zal ook die nauwe spijkerbroek met zelf geknipte gaten voor ons senioren toch wel een brug te ver zijn. Mode of niet.

MOnique

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

DICO

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VERANDERING
Door:

LANGSTRAAT 49
WASSENAAR

Dico van Barneveld

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
GELDT NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES

Een van de grootste uitdagingen in ons leven is om met
verandering om te gaan. Regelmatig wijzigen de omstandigheden in ons leven. Soms gepland en soms ongewenst. Zonder veranderingen of variatie zou ons leven
wel erg voorspelbaar of misschien zelfs saai worden.
Het is dus een levenskunst om met de onvoorziene of
ongewenste veranderingen goed om te gaan en je bij
iedere verandering af te vragen: “Wat is hier goed, leuk
of positief aan?”
Hoewel ik niet kerks ben, maar wel protestants ben opgevoed, vind ik nog altijd de tekst van het 2e vers van
Gezang 179 heel treffend:
Ieder woelt hier om verandering
En betreurt het dag aan dag
Hunkert naar hetgeen hij zien zal
Wenst terug hetgeen zij eens zag
(Door om de beurt hij en zij te noemen benadruk ik de
gender waarde gelijkheid)
Prachtige tekst van dit lied dat bekend staat onder de
naam “Rust mijn ziel, uw God is koning”. Ondanks al mijn
bezwaren tegen het instituut “kerk” [dus niet tegen het
geloof in een – letterlijk --onvoorstelbare Intelligentie, die
dit universum bedacht heeft] probeer ik meestal “niet het
kind met het badwater weg te gooien”. Zo ook met de
tekst van dit lied.
Ieder “woelt” hier, verwoordt mooi hoe druk we bezig zijn
gewenste omstandigheden te creëren die er hopelijk toe
zullen leiden dat we optimaal gelukkig zullen zijn. Met
het klimmen der jaren veranderen onze wensen.Veel
omstandigheden die we in onze jeugd als min of meer
vanzelfsprekend accepteerden zonder ons daarover erg
druk te maken, zoals onze gezondheid, zijn nu dagelijkse
aandachtspunten. Indien (nog) niet bij onszelf dan toch
in toenemende mate bij leeftijdsgenoten om ons heen.
De ouderdom komt met gebreken is een waarheid als
een koe. Ik heb opgezocht waar deze uitdrukking van-

daan komt. Hij blijkt al eeuwen geleden gebruikt te zijn.
Waarschijnlijk omdat een koe zo’n groot beest is zodat
je er niet omheen kunt. Zo zou dat ook met de waarheid
zijn. Als je deze uitdrukking gebruikt lijkt “de ouderdom”
niet zo aantrekkelijk te zijn. We willen immers geen “gebreken”? Maar… een feit blijft dat ons lijf - de verpakking van ons wezenlijke IK - aan voortdurende erosie is
blootgesteld. Tot de dood erop volgt. Dat heb je altijd
al kunnen weten. Wel een radicale verandering om van
levend mens naar dood lijk te gaan. Het is goed om dat
onvermijdelijke te accepteren en je levensdrift niet door
die eindigheid te laten beteugelen.
De meeste veranderingen zijn niet heel ingrijpend; beïnvloeden niet ons dagelijks leven. B.v. het feit dat we nu
een nieuwe eindredacteur van deze VOV-publicatie hebben. En, dat Voorschoten eerder heeft besloten met een
eeuwenlange traditie te breken door de Voorschotense
Paardenmarkt vast op de laatste zaterdag van juli te organiseren. Een logische
beslissing om zo samen
met de korte baandraverij op de vrijdag en
oude ambachten en
seniorenmiddag op de
zondag, dit weekend
“de Paardendagen” te
noemen.
Hoe flexibel bent u om
positief om te gaan met
ongewenste
omstandigheden in uw leven?
Kunt u leven met het
motto van Lord Baden
Powell, de oprichter van
de Padvinderij?:

Wees bereid
en voorbereid?
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GISELLA

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

De
‘Vliegende’
Tijd
Door:
Gisella van Duijnen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

‘De tijd vliegt‘ , ‘Oh, wat vliegt de tijd toch!’
Bekende kreten voor een heel normaal fenomeen. Tegenwoordig zijn paaseitjes al in januari
te koop en na de zomeruitverkoop beginnen de tuincentra al met de Kerstversieringen.
Hebben we geen zin om iets te doen? Geven we de schuld aan de ‘tijd’? Moeten we alles
vooruit regelen? Ook de schuld van de ‘tijd‘.

We zitten volop in de zomer, het is warm. Soms te warm, toch is onze VOV Nieuwsbrief van
juli/ augustus al vol met de winterse uitstapjes en de Reiscommissie heeft grote plannen voor de komende zomer. Het is
in de geest van de ‘vliegende’ tijd.
De winter-evenementen zijn al bekend, ook ons alom geprezen Kerstdiner. (Dames niet direct naar de winkels rennen
omdat jullie niets hebben om aan te trekken, de nieuwe collectie komt nog.)
De Reiscommissie is ook aan het werk, en ze hebben veel te doen. Met enquêtes en vragen proberen ze er achter te
komen wat de VOV-ers willen. Het moet een teleurstelling zijn als zorgvuldig voorbereide reizen niet genoeg in trek zijn.
Het werk van de Reiscommissie is niet makkelijk: kiezen, bespreken, onderhandelen... Het vraagt tijd! Je kan niet vroeg
genoeg beginnen.

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

Dit jaar bijvoorbeeld zijn de reis naar Oostende en de reis naar Trier afgelast. Niet genoeg belangstelling. Waarom Oostende niet? Het is een leuke stad en er zijn ook nog
mogelijke excursies. Om de Belgen? Het zijn onze naaste buren en waren we niet voor
de Rode Duivels tijdens de Wereldkampioenschappen voetbal? Persoonlijk vind ik België een mooi land met leuke steden en interessante bezienswaardigheden.
Over de Belgen zelf heb ik geen mening: mijn enige ervaring is met een dame die in
Lanzarote, in het dorpje waar mijn man en ik logeerden, naar ons toekwam en heel opgewonden vroeg of mijn man directeur van de bank in Zaltbommel was! Haar man was
ingenieur en sprak alleen met voorname mensen. Ze woonden in Maastricht en zij begon aan een litanie van voorname mensen die ze kende. We zijn gevlucht! Maar ik neem
aan dat je in België ook gewone mensen vindt, net als overal in de wereld trouwens.
En Trier? Waarom willen we, beste VOV-ers, niet naar Trier? Mijn zoon Peter was zwaar
teleurgesteld.
Mijn man en ik hadden Trier al bezocht tijdens een riviercruise. De hele regio is rijk aan
geschiedenis. Trier is de oudste stad van Duitsland, gebouwd onder keizer Augustus.
In een sage van de Middel Eeuw wordt zelfs beweerd dat Trier dertienhonderd jaar voor
Rome bestond.
De Porta Nigra is een indrukwekkend gebouw
en er zijn nog veel meer monumenten van die
tijd. Ik zie ze voor me die arme jonge jongens
van het machtige Romeinse Legioen. Ze staan
te bibberen van de kou in hun dunne tuniekjes
en sandalen terwijl ze moeten vechten voor hun
megalomane en oorlogszuchtig Caeser.
Maar ja, we gaan nu vooruitkijken.
Ik wens de leden van de Reiscommissie veel
succes en veel sterkte met het zoeken naar eendaagse en meerdaagse reizen. De leden van de
Evenementen commissie idem. Ik ben ze dankbaar, en met mij vele VOV-ers voor al het werk
dat ze voor ons doen. Het zou wel mooi zijn als
we flink op pad gaan en er geen opzeggingen
meer zijn.
Een laatste woord voor de VOV-sters: eerst in de
kast kijken... er is vast nog iets moois voor het
Kerstdiner.
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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

WALKING FOOTBALL: NU OOK IN VOORSCHOTEN?
Nadat de start in februari moest worden uitgesteld, wil Voorschoten’97, samen met het
Nationaal Ouderenfonds, de belangstelling voor Walking Football peilen onder mannen (en vrouwen) van 60 jaar en (veel) ouder. Op sportpark Adegeest is woensdag 19
september, aanvang 13.30 een kennismakingsclinic, waar iedere belangstellende voor
Walking Football vrijblijvend kan deelnemen.
Walking Football is een in 2013 uit Engeland overgewaaide snelgroeiende voetbalvorm
voor 60-plussers. Het Nationaal Ouderenfonds, de Eredivisie C.V. en de Vriendenloterij
startten toen een pilot bij een aantal eredivisieclubs, waaronder PSV en ADO. Inmiddels
bestaan er ongeveer 250 OldStars WF-voetbalclubs door heel Nederland, waarvan een
groot aantal bij amateurverenigingen. Afgelopen voorjaar was er het eerste WK, waar
o.a. Sjaak Swart en Wim Rijsbergen voor Nederland uitkwamen.
Walking Football kent zeer sterke punten. Door Walking Football (ook wel OldStars Walking Football) ontmoet men elkaar en vaak is dat een ‘weerzien’ voor mensen die elkaar
vroeger op de velden zagen. Daarnaast brengt het ouderen in beweging, wat goed is
voor de gezondheid. Ben je een fervent voetballer geweest, maar niet zo jong meer? Of
heb je weinig of geen voetbalervaring maar wil je lekker bewegen, dan vind je het zeker
leuk om nog te voetballen! Het gaat allemaal niet zo snel, het veld is kleiner. In plaats
van rennen wordt er gelopen. Maar passen, vrijlopen en schieten op doel, het blijft altijd
een uitdaging.

WOENSDAG 19 SEPT.
13.30-15.15 UUR.
SPORTPARK ADEGEEST

Op een veld van ongeveer 20 bij 40 meter (bijna een kwartveld) spelen twee teams bestaande uit elk zes personen. Zoals de naam
Walking Football zegt: je mag niet rennen en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Geen slidings of fysiek contact, dus de kans
op blessures is veel kleiner. Een aantal overige regels gaat in onderling overleg. Er is geen scheidsrechter, maar een spelbegeleider.
Deze staat niet in, maar langs het veld en grijpt enkel in wanneer de spelregels door de deelnemers worden overtreden. Bij Voorschoten ’97 hebben Jan Buist en Koos de Bruijn reeds veel ervaring opgedaan op diverse WF-toernooien.
Voorschoten ’97, als een van de grootste verenigingen in de regio, wil nu kijken of ook hier belangstelling voor Walking Football bestaat. Kom op 19 september met je sportkleding en - schoenen naar sportpark Adegeest en ervaar zelf hoe het in z’n werk gaat. Kijken
is leuk, meedoen nog veel leuker!! Na een korte uitleg van het spel en warming-up, gaan we “gewoon” lekker “wandelvoetballen”.
Stuur van te voren een mailtje of telefoontje naar Fred Veldman (fa.veldman@gmail.com of tel. 0652320336) of Hans Verweij
(hansverweij@xs4all.nl), zodat we weten hoeveel personen er komen. Kan je niet, maar heb je wel belangstelling, dan ook graag
een berichtje. En ken je iemand die ook interesse heeft, geef het hem of haar door.

PROGRAMMA Het programma start 19 september om 13.30 uur en sluit af rond 15.15 uur.
		
		
		
		

13.30 uur
13.45 uur
14.15 uur
15.15 uur

Koffie en ontvangst door Voorschoten ‘97
Toelichting op het initiatief door Voorschoten ‘97 en het Nationaal Ouderenfonds
Kennismakingsclinic op het veld
Afsluiting in de kantine en napraten

De organisatie (Fred Veldman, Hans Verweij en Gerrit Mol (ge.mol@planet.nl), hoopt op een grote opkomst!
Zie ook de website van Voorschoten ’97.
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DeltaDents

Wij ontvangen graag uw reacties
en/of kopij (max. 500 woorden) op:

praktijk voor tandheelkunde

kopij@vovvoorschoten.nl

De gecombineerde tandarts-implantologie praktijk
voor uw:

Handgeschreven mag natuurlijk ook.
Handgeschreven reacties mag u sturen naar:
Mieke van Berkum
Bartoklaan 7
2253 CW Voorschoten

G. Besuyen
Rijwielspecialist

• implantaten onder een volledige prothese (klikgebit)
• vervanging van een verloren gegane tand of kies
door een implantaat

Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl

• goede samenwerking met tandprotheticus
Buschman

Sluitingsdatum voor de Nieuwsbrief
van oktober is UITERLIJK(!) 10 SEPTEMBER

• alle (reguliere) tandheelkundige behandelingen
• behandeling van tandvleesproblemen

KOOPT U OOK
BIJ ONZE
ADVERTEERDERS?

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

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

Bel dan naar de Tandprotheticus,
dé specialist op het gebied van
aanmeten en vervaardigen
van gebitsprotheses.

Bekijk de aantrekkelijke
kortingen voor VOV-leden in
de Kortingsparade op blz. 34

Puzzelen

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:

UITLEG BRIDGE
HERSENKRAKER (Pag.7)
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

ROEST TWEEWIELERS

ZWEMBAD HET WEDDE

Korting navragen in de winkel

alleen op vrijdag speciale
korting voor ouderen

Schoolstraat 62
071 561 24 96

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

R. Wagnerlaan 85 - 071 561 48 48

Richard Wagnerlaan 85

Tarieven navragen bij golfpro

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50
KINDERKLEDING KINDERSCHOENEN

FASHION 4 KIDZ

Schoolstraat 113 - 071 562 0050

10% korting

WONINGTEXTIELHUIS
Treubplein 2
071 561 79 79

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

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

Maandagmiddag van 13.30-16.30 uur.
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld, Tel: 071 5619639/
0619695760

Dobbeweg 3

VAN DER VOORT schoenen
5% korting op
aankopen voor uzelf

Schoolstraat 111, Voorschoten
Langstraat 49, Wassenaar

Korting navragen in de winkel

06 521 851 59
www.PediLuxx.nl
sonja@pediluxx.nl

koffie bij ons
voor €1,25

VOV leden ontvangen 10% korting

Molenlaan 35, Voorschoten

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

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

SOOSMIDDAG

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

Elselien Veneman; Tel: 071 5612502

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

KERAMIEK/HANDWERKEN

Dinsdagmorgen van 09.30-12.30 uur.

winkelcentrum Hofland
071 576 56 33

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

10% korting

PATCHWORK

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

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

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

Burg. de Kempenaerstraat 35 | 071 561 2262 | www.burwickautos.nl

Anko Hamringa; Tel: 071 5613951

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

BLOEMENHOFJE

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.

Lia Winkelman Tel: 071 5765100

KUNSTGALERIJ

VOV-SPONSOR
HULDE AAN
JUMBO ROEMER!
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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

Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl

Of handgeschreven:
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!
Eindredacteur: Nico Fennes, Tel: 06 387 167 05
eindredacteur@vovvoorschoten.nl
Correctors: Jeanneke de Nooijer, Dico van Barneveld
Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging Nieuwsbrief: Theo Bakker, Tel: 071 561 79 07

Ben Vleeming, Tel: 071-5614363

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

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

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 071 561 76 16
secretaris@vovvoorschoten.nl

BILJARTEN/KLAVERJASSEN

TEKENEN/SCHILDEREN

PEDICURE
SONJA ZOETEMELK-NEDERHOF

Op vertoon van uw
VOV ledenpas:

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!

Rijwielspecialist
Voorstraat 13
(071) 561 27 02

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.

Thea de Jong; Tel: 071 5316358

Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.

G. BESUYEN

CORRESPONDENTIEADRES:

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

Excl. afgeprijsde artikelen

5% korting
op het
notarieel
honorarium

COLOFON

KLAVERJASSEN

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

Schoolstraat 34 - 071 561 35 84

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

zie advertentie
in dit blad

BRIDGEN

071 561 50 02
* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
10% korting op alle reparaties
* Relatiegeschenken/kleding

7,5% korting

mspiegeler2@gmail.com
Johan Willem Frisolaan 3c
0614641125

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

GOLFBAAN HET WEDDE

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.
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