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en weet nog wat ik denk en doe

INSTUREN
VAN KOPIJ

Ben ik nog lang niet aan het einde toe!
Denise

Je kan schreeuwen, zwijgen, fluisteren
Je kan lachen, boos zijn, huilen
Wat je ook zegt, de wereld zal niet luisteren
Voor de wereld kan je echt niet schuilen
Wat je ook doet of juist niet
Haal er uit wat jij begeert
Ervaar, ontdek, geniet
Dat gaat zeker nooit verkeerd
Ons leven wordt dagelijks gevoed
Met emoties en impressies
Vaak doet het ons heel goed
Helaas soms ook depressies

“Vandaag
heet
morgen”

Leef je leven volgens eigen doel
Volg de wijzers op je pad
Ga eens keihard op je smoel
Sta weer op, want zo gaat dat.
Met vallen en weer opstaan
Zal je kracht worden gegeven
Leer je stormen te weerstaan
Krijg je inzicht in het leven
© Willem Buijse 2018

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Rubriek over onderwerpen van vroeger.

tweestrijd
tussen droom
en werkelijkheid
spanning
en uitdaging
grenzen verleggen
en kiezen

DICO

Column van Dico van Barneveld: ‘Gadeslaan/Me Too!’.

GISELLA

Column van Gisella van Duijnen; ‘Money, money, money...’

THEO

Column van Theo Groenewege; ‘Het is goed toeven in
een woontoren zoals de Richard Wagner.

33

PUZZEL

34

KORTINGSPARADE

35

Van de Redactie

Een brief van het bestuur aan het college en de raad
in Voorschoten over het fietsverbod in de Schoolstraat.

REIZEN

29

en ik dat nog beseffen kan,

Hoe willen wij kopij graag aangeleverd zien?
U kunt het hier lezen.

11

27

2

GEDICHTEN

VAN DE REDACTIE

25

Zolang ik het glas nog heffen kan,

Ingezonden gedichten door onze leden.

3

9

GEDICHTEN

Elke maand een leuke puzzel.
Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.

ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Nico
Siebel

geschokt
Gods plannen
niet begrijpend
nodigt Hij mij uit
met onwil
ergernis
en onmacht
met twijfels
van niet voelen
en begrijpen
te vluchten
naar Hem

‘Hoe zou ons leven eruit zien zonder bellen, e-mailen, sociale
media en whatsapp? Digitale verheerlijking of toch liever digitale
geheelonthouding? Het lijkt erop dat, hoe jong of oud we ook zijn,
we niet aan de digitale wereld ontkomen.
Alleen al in Nederland was in 2017 meer dan 88% van de 65-plussers regelmatig met een laptop, tablet of smartphone op Internet
te vinden (bron: CBS). Hierop aansluitend schrijft Gisella van Duijnen in deze nieuwsbrief over hoe het muntgeld langzaam maar
zeker verdreven wordt door het digitale geld.
‘We maken verder kennis met Nico van Haastrecht. Nico beheert
sinds een paar maanden onze website en we zijn erg blij dat hij
er voor zorgt dat de website actueel blijft. Gelukkig is Nico niet
van plan met pensioen te gaan. Naast de rubrieken en verhalen
van vaste inzenders Gisella, MOnique, Theo en Dico vragen we in
deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor de feestavond in oktober, het
Kerstdiner en de komst van de Odensehuiskamer naar Voorschoten. De rubriek van de notaris ziet u weer terug in de volgende
nieuwsbrief.’
ONZE VOLGENDE BRIEF
De novemberbrief zal vanaf 27 oktober verspreid worden. Inzendingen,
handgeschreven, of per email die ons
uiterlijk 10 oktober bereiken zullen we
graag opnemen.

Ik wens u weer veel leesplezier.
NICO FENNES
Eindredacteur

FOTO COVER SEPTEMBER-BRIEF

De foto op de cover van september is
gemaakt door Mo van der Werf op de
Kon. Marinelaan.

Wij vinden het jammer dat we ‘beperkingen’ moeten invoeren voor het insturen van kopij want we zijn heel blij
met alle reacties! Ons streven is iedere reactie te plaatsen in de Nieuwsbrief. Bij veel (te) lange reacties lukt dat
echter niet en dat is jammer voor de moeite die mensen
genomen hebben om te reageren.
Helaas zijn wij gebonden aan een maximaal aantal pagina’s voor de Nieuwsbrief. Dus wij vragen u uw reacties
‘kort en bondig’ in te sturen. Voor een langer artikel kunt
u maximaal 500 woorden gebruiken en 2 of 3 foto’s in
hoge resolutie meesturen.
Begrijpelijk dat een enthousiast verslag van bv. een reis
langer zal zijn. In dat geval korten wij de reactie in (altijd
na uw toestemming!) en plaatsen het volledige verslag
op de website.

Let op! Met de nieuwe wet op privacy dient u toe-

stemming te vragen voordat u personen fotografeert. Wij gaan er vanuit dat een ingezonden foto
met toestemming van afgebeelde personen gepubliceerd mag worden.
Uw kopij mag u sturen naar:

kopij@vovvoorschoten.nl
Wilt u liever een handgeschreven reactie inzenden? Dat
kan natuurlijk ook. Graag dan maximaal een halve A4 (of
iets meer als u een ‘groot’ handschrift heeft) Als u een
foto meestuurt om in te scannen vermeld dan achterop
uw naam en adres zodat uw foto weer bij u terug komt.
U mag handgeschreven kopij sturen naar:
Mieke van Berkum, Bartoklaan 7,
2253 CW Voorschoten.
Heeft u vragen over kopij of weet u niet of uw foto’s wel
goed genoeg zijn voor het afdrukken in de Nieuwsbrief?
Stuur het ons gewoon toe zodat we het kunnen beoordelen.
de Redactie
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VAN HET BESTUUR

2e vestiging geopend!

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

BRIEF VAN HET VOV BESTUUR NAAR HET COLLEGE EN DE RAAD IN VOORSCHOTEN

Gezondheidscentrum Dr. van der Stoel,
Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten

Geachte bestuurders en volksvertegenwoordigers,
Omdat wij vanuit onze vereniging veel reacties krijgen op het voorgenomen besluit om een fietsverbod in de Schoolstraat in te
voeren willen wij u het volgende dringend ter overweging aanreiken:
De VOV is van mening dat het verbieden van fietsen in de Schoolstraat tijdens de openingsuren van de winkels geen goed plan is.
Hierbij gaat u totaal voorbij aan onze oudere medemens die u zo mobiel mogelijk wilt houden ook wanneer de lichamelijke conditie
steeds meer afneemt. We moeten er rekening mee houden dat het aantal senioren en met name degenen die met lichamelijke
ongemakken te maken hebben de komende jaren flink zal stijgen.

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

De volgende punten pleiten o.i. om juist wel de fietsen toe te staan:
1.

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

2.
3.
4.

Senioren kunnen vaak niet meer zo ver lopen om bij de winkels (en horeca!) te komen en hebben moeite met het sjouwen
van de zware boodschappen. Vandaar de vele fietsers in de Schoolstraat met een volle dubbele boodschappentas. Een
rollator of scootmobiel biedt niet veel ruimte voor boodschappen en een boodschappenkarretje op wieltjes is niet geschikt
voor langere afstanden van huis naar de winkelstraat.
Op vrijdag zijn er geen fietsen toegestaan op de markt. Als dan ook de Schoolstraat verboden is voor fietsen dan wordt
er toch een echt probleem geschapen. Even met de fiets naar het dorp zit er dan ook niet meer in voor veel mensen.
Het probleem ligt naar onze mening vooral aan het gebrek bij veel van onze huidige inwoners om rekening met elkaar te
houden (denk aan het tegen het verkeer in fietsen en gebruik van mobiele telefoons op de fiets)
Bovendien doet het feit zich voor dat de fietsers en voetgangers wegens het gebrek aan loopruimte op het trottoir - door
de vele uitstallingen bij de winkels - moeten uitwijken naar de rijbaan.

Misschien zijn de volgende maatregelen nog een tussenweg tussen alles maar toelaten/gedogen en het fietsverbod:
1.
2.

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.

3.
4.
5.

Plaatsen van borden met daarop de tekst: FIETSERS TE GAST
Daar waar de straat versmalt: invoering van een zeer beperkte mogelijkheid van uitstallingen van koopwaren of reclameborden.
De rijbaan is op enkele stukken na breed genoeg en fietsers zullen zonder al te veel moeite de voetgangers kunnen
omzeilen. Nadrukkelijker aangeven met afbeeldingen van voetganger en fietser op de bestrating wat rijbaan is en wat
trottoir, zal al veel problemen kunnen voorkomen.
Opletten van beide kanten, niet te snel fietsen (wellicht een max snelheid invoeren?)
Striktere handhaving/controle is een goede oplossing om iedereen in het “gareel” te houden. Wij zien zelden handhavers
of politie in de Schoolstraat.

Wanneer ook de senioren hun boodschappen bij onze eigen centrumondernemers kunnen blijven doen zal voorkomen worden dat
er velen met de auto zullen komen, iets wat geheel niet strookt met de huidige standpunten aangaande het milieu. Of men zoekt
een oplossing buiten het centrum. Dan zijn er alleen maar verliezers.

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.

UW REACTIES ZIJN BELANGRIJK!

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!

Het bestuur van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten (VOV),
Aat Stahlie

Op het voorgenomen besluit om een fietsverbod in de Schoolstraat in te voeren is naar de gemeente toe vrijwel niet gereageerd.
Belangrijk is dat dat nu wel gebeurd en dan graag schriftelijk naar: VOV Bestuur, prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
Of via e-mail: voorzitter@vovvoorschoten.nl

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

de
VOV
boeken
kast

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!

Heeft u misschien boeken liggen die u kwijt wilt?
Wij vullen daar graag onze collectie mee aan!
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U BENT
VAN HARTE
WELKOM!

Iedere dinsdag om 10.00 uur
GRATIS KOFFIE
in het
VOV Senioren Centrum
(VSC Prof. Einsteinlaan 3)
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ActiviteitenPagina
Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

G• J• KRIEK
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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?
www.barthenkeuken designcenter.nl
Korevaarstraat 11 Leiden
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BRIDGE

De kascommissie, vertegenwoordigd door de VOV penningmeester
Peter de Boer, heeft het financieel verslag van het donderdagbridge
seizoen 2017/2018 goedgekeurd. Peter heeft de stukken ter archivering gekregen.

De insteek voor dit seizoen is de contributie niet te verhogen, maar de nieuwe eigenaar
van de firma Kriek heeft aan de donderdag bridgeclub te kennen gegeven voor het moment geen advertenties/sponsering te zullen faciliteren. De reserves opeten lijkt ons geen
goed idee, we moeten geld in kas houden om speelmiddelen en dergelijke te kunnen
vervangen. We zullen dus wat zuiniger aan moeten doen en ervaren hoe het schip zeilt
zonder subsidie..
Op het moment van schrijven van deze oktober kopij was de toekomst van de maandag
bridge nog niet duidelijk. Zodra het gesprek van Gijs en Aat met de leden vaste vorm heeft
gekregen zullen we de uitkomst daarvan berichten.
Het bestuur heeft ons verzocht om een Reanimatie/AED cursus te volgen. Je hoopt het
nooit mee te maken, maar per dag krijgen 300 mensen in Nederland een hartstilstand.
Terwijl ze op de fiets zitten, aan het werk zijn, op pad naar de supermarkt zijn en misschien
wel als ze aan het bridgen zijn.
De maximale wettelijke aanrijtijd van een ambulance na alarmering
is 15 minuten. Er treedt echter al na 4 minuten onomkeerbare
schade op in de hersenen en nieren. De periode vanaf het
moment dat iemand instort tot het moment dat de ambulance verplegers hulp kunnen verlenen moet door anderen
overbrugd worden.
Om voorbereid te zijn voor het geval wij als bridgers iets
dergelijks meemaken hebben we Evert en Rob in ons midden die hebben geleerd wat ze moeten doen als er iemand in
elkaar zakt.

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

BRIDGEKALENDER 2018-2019
Donderdag-Bridge
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
Wordt nog geëpibreerd.

CURSUS TEKENEN/SCHILDEREN

KLAVERJASCLUB

De cursus is voor beginners en gevorderden.
De teken- en schildercursus wordt gegeven in het VOV gebouw
op de maandagmiddag tussen 13.30 en 15.45 uur.

Op 4 september zijn wij weer begonnen met
de klaverjasmiddag en de eerste keer gelijk
36 mensen, geweldig.
Ik wilde ook via de nieuwsbrief de dames
Heijsteeg en Noort hartelijk danken dat zij
de 3 zomermaanden hebben ingevallen voor
mij. Ook in deze maanden was de animo
goed zoals ik hoorde.
Ik hoop dat iedereen een goede vakantie
achter de rug heeft, kan niet anders met zulk
weer (misschien een beetje teveel van het
goede?).
Ik hoop dat iedereen er weer zin in heeft (is
gebleken) en ik heb er ook weer zin in.
Bij deze wens ik iedereen veel kaartplezier.

Onder professionele begeleiding van Diane van Bohemen, leert u op een gestructureerde manier, stap voor stap de technieken toe te passen. U leert tekenen naar waarneming; goed kijken is een van de belangrijkste onderdelen
van de lessen. De cursist heeft een grote mate van vrijheid in het gebruik van
werkmaterialen. U gaat aan de slag met stillevens, bloemen, landschappen enz.
Met alle geleerde technieken kunt u uw fantasie en creativiteit de vrije loop laten.
De cursus is gratis toegankelijk voor alle VOV-leden. Ook mensen zonder
tekenervaring zijn van harte welkom! Prof. Einsteinlaan 3 in Voorschoten.
Voor uitgebreide informatie en inschrijvingen kan men contact opnemen
met:
Diane van Bohemen,
tel.: 071 572 23 63
of 06 174 895 92.
Of per E-mail:
etm.bohemen@ziggo.nl

Groetjes Thea de Jong

 +31 (0)71 250
19 00  info@rederijvanhulst.nl
& Arrangementen
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BELANGENBEHARTIGING

Lief en Leed

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Nieuw in Voorschoten: De Odensehuiskamer
De Odensehuiskamer is een plek voor ontmoeting en informatie uitwisseling voor mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun mantelzorgers. ‘In Nederland zijn 20 Odensehuizen en eind
september opent de Odensehuiskamer ook in het Voorschotense buurtcentrum Vlietwijk. Mensen bepalen
zelf op welk moment en hoe vaak ze naar het Odensehuis komen. Zij hebben zelf de regie en keuzevrijheid
in wat ze daar willen doen. Dit geldt ook voor mantelzorgers, kinderen e.a. naasten. Een Odensehuis is als
het ware een ‘vrijplaats’ waar veel mogelijk is. Niets hoeft, alles kan.

Anja:
“In het begin bracht
ik mijn man Hans,
maar al gauw bleek:
ik bleef hangen”

Beginnende geheugenklachten

Voor degenen bij wie de diagnose is gesteld, maar ook voor hun geliefden, vrienden en familie kan het een
confronterende ervaring zijn. De Odensehuiskamer ondersteunt bij het omgaan met beginnende geheugenklachten en biedt perspectief om mee te kunnen blijven doen in de samenleving. Het geven van informatie, voorlichting & advies over dementie is een
belangrijk onderdeel. Hier is veel ruimte en aandacht voor.
De Odensehuiskamer wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de vrijwilligers en bezoekers, met ondersteuning van een sociaal werker van Voorschoten Voor Elkaar. Iedereen draagt bij door het aandragen van
Vrijwilliger:
ideeën, het delen van kennis en ervaring of gewoon door er te zijn.
“In het Odensehuis
staat de
kwaliteit van leven
centraal”

Wat kun je doen in de Odensehuiskamer?

Vanuit de behoeften van de bezoekers worden activiteiten georganiseerd op het gebied van muziek, creativiteit, bewegen en spel. Het Odensehuis stelt talenten van bezoekers centraal. Eigen initiatief wordt zeer op
prijs gesteld.

Informatie & Contact

De Odensehuiskamer Voorschoten opent 24 september 2018 haar
deuren op maandag, woensdag en donderdag van 9.30 - 16.30 u.
Loop gerust eens binnen. Een indicatie of diagnose is niet nodig om
deel te nemen.
Wil je meer informatie of ben je benieuwd wat jij kunt bijdragen?
Neem dan contact op met Voorschoten Voor Elkaar of neem
een kijkje op de website: www.voorschotenvoorelkaar.nl.

Mantelzorg 3-daagse Voorschoten
Op 8, 9 & 10 november staan de mantelzorgers centraal en worden diverse activiteiten georganiseerd. Voor Voorschoten Voor
Elkaar reden om de mantelzorgers van Voorschoten in het zonnetje te zetten. Denk aan workshops (chocolade maken, bloemschikken, van varken tot worst etc.) een beauty dag, bioscoop, mindfulness, een kindermiddag, etcetera. We hebben een informatieve middag voor het beantwoorden van vragen door professionals,
want mantelzorger ben je niet alleen tijdens deze 3-daagse, maar
het hele jaar.

Ben jij mantelzorger?

Verzorg je regelmatig een familielid, vriend of buur met een ziekte of
beperking? En kan hij of zij daardoor thuis blijven wonen? Dan ben
je ‘mantelzorger’.
In Voorschoten zijn er ruim 6.000 mensen die voor een ander zorgen. Maar liefst 895 mantelzorgers zelfs meer dan 8 uur per week
en doen dat langer dan 3 maanden. Vaak combineren ze dat met
een betaalde baan. Omdat de zorg zich over het algemeen richt op
bekenden, wordt het als vanzelfsprekend beschouwd, maar dat is
het niet. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze
zorgen voor hun naaste, maar vaak nauwelijks tot geen contact hebben met andere mantelzorgers. In de mantelzorg 3-daagse
worden mantelzorgers feestelijk bij elkaar gebracht, kunnen ze informatie vergaren of gewoon even lekker ontspannen.

Meld je nu aan voor de mantelzorg 3-daagse!

Aanmelden voor de mantelzorg 3-daagse kan via de website van
Voorschoten Voor Elkaar, daar vind je ook het volledige programma. Telefonisch aanmelden kan ook op: 071 561 90 01 of via
e-mail: mantelzorg@voorschotenvoorelkaar.nl.
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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

Voor de 97ste verjaardag van de heer F.H.P. Kuijpers was het
groot feest. Bovenal koestert mijnheer het feit dat het voor zowel
hem als voor zijn vrouw (92 jaar) “nog goed tussen de oren zit”.
“En”, zo reageerde zijn vrouw, “we laten het zo zitten!”
Op weg met een mooi zonnebloemboeket ging Thea op bezoek
bij mevrouw I.L.E. Lentz. Mevrouw verwelkomde haar met de
woorden: “dit zijn mijn lievelingsbloemen”. Aan de koffie met een
groot stuk taart vertelde mevrouw over haar passie voor de leesclub. Van de schrijfster Maria Sibylla Meriam met haar prachtige
schilderijen kan mevrouw echt genieten.
Thea belde mevrouw C.M. Bolle-van den Bosch op om een afspraak te maken voor haar verjaardag. Mevrouw vertelde het zo
druk te hebben, maar dat het in de Gouden Leeuw gevierd werd
en dat Thea daar welkom was. Tot haar grote verrassing kreeg
mevrouw van haar kleinzoon een ballonvaart aangeboden. Ja,
99 jaar en dan een ballonvaart; geweldig.
Piet bezocht mevrouw E. Hofsté-v.d. Poel. Zij werd 93 jaar. Als
altijd was het een aangenaam bezoek. De heer en mevrouw maken het beiden uitstekend en zeiden uit te zien naar het bezoek
van volgend jaar.
Mevrouw J.J. v.d. Hilst-Tomasoa kreeg ook Piet op bezoek. Zij
is 92 jaar geworden en is zeer vitaal en levenslustig. Ze vindt het
leuk als deze VOV-er op bezoek komt, maar leuker als hij zijn
vrouw mee neemt. Mevrouw is zeer actief, vooral met prachtig
schilderen.

De leden die een bezoekje krijgen mogen
altijd zelf beslissen of ze genoemd willen
worden in onze Nieuwsbrief.

Emmy is bij mevrouw A.M. Beekman-Hof op visite geweest.
Mevrouw komt uit Groningen en vertelde over haar vele broers,
zussen en hun kinderen. Uiteindelijk werd het een gezellig bezoek.
Joke is bij het echtpaar Vis-Taal geweest. Zij waren 60 jaar getrouwd. Het was een zeer vriendelijke ontvangst. Mevrouw Vis
is zeer creatief, heeft altijd geborduurd en nu kleurt ze graag
bij de dagopvang; dat doet ze ook heel goed. Mijnheer doet het
huishouden en daarbij verzorgt hij ook nog zijn vrouw. Zij komt
niets tekort en mijnheer doet het met liefde. Ook na 60 jaar zijn
ze nog blij met elkaar.
Het echtpaar Parlevliet-Steenbergen was ook al 60 jaar getrouwd. Toen Els belde voor het maken van een afspraak zei
mevrouw: “oh, wat leuk”. Dus dat ging zeker een heel gezellig
bezoek worden. Mijnheer zorgde voor koffie en mevrouw zat op
haar praatstoel. Allebei hebben ze hun hobbykamer en hebben
het in hun appartement geweldig naar hun zin. Alleen vindt mevrouw het heel erg dat de auto weg moest.

KONINKLIJK LINTJE VOOR MEER DAN
ZESTIG JAAR VRIJWILLIGERSWERK
Waarom moest Lia Winkelman-Hermsen (78) van haar man Gerrit in haar
beste pak naar een eenvoudig vergaderingetje met haar quiltclub? Ze
snapte het niet, maar goed, ze gaf er maar gehoor aan. Niets in haar
had ook maar enig vermoeden dat haar een koninklijke onderscheiding te
wachten stond. Al meer dan twintig jaar leidt de Voorschotense het handwerkclubje van zo’n twaalf dames, variërend in de leeftijd van 50 tot 90
jaar. Deze woensdagochtend is weer de eerste keer na het zomerreces.
Vandaar dat voorzitter Aat Stahlie van de VOV (Vereniging Ouderenbelang
Voorschoten) er is om ze te begroeten.
Even later wordt duidelijk waarom Winkelman er op haar ‘zondags’ uit
moest zien. Burgemeester Pauline Bouvy verschijnt en achter haar stroomt
Bron en foto: Leidsch Dagblad
de zaal van de VOV aan de Einsteinlaan vol met Lia’s echtgenoot, familie
en andere bekenden. Winkelman houdt verschrikt haar hand voor haar mond en daarna verschijnt er een gulle lach. “Wat is dit?” De
burgemeester legt het haar uit. Uit haar betoog blijkt hoe actief Lia Winkelman haar hele leven al is. Al meer dan veertig jaar leidt ze
het quiltclubje, eerst bij het Rode Kruis en nu bij de VOV. Als lid van het Apostolisch Genootschap werkte ze de afgelopen 64 jaar aan
de zogenaamde zusterkring in Gouda en later in Leiden. Ze maakte kerstcadeaus voor kinderen en naaide kleding voor de elk jaar
terugkerende kerstspelen. Verder bezoekt ze mensen die wel wat steun kunnen gebruiken. Lange tijd was ze jeugdverzorger en ruim
zestig jaar was ze lid van het zangkoor. Lia is ook vrijwilliger bij het Vrijwilligers Informatie en Adviespunt 55+ en. tussen 1994 en 2007
was ze betrokken bij de Open Eettafel. “Ook hier toonde zij zich een warme vrouw met een grote betrokkenheid.”
Dan komt de ontknoping: de burgermoeder benoemt haar namens koning Willem-Alexander tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en
spelt haar de bijbehorende versierselen op. Ook haar man is ontroerd. Hij biedt haar een bos rode rozen aan. “Het is heel bijzonder
om een geridderde vrouw te hebben.”

9

Ma
n

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

Co
ulting
ns

ac

hing

VAN DE
REISCOMMISSIE

en
or e
t vo apt
g
r
o
z
nst
ents
nne
4 Ev at je bi angen.”
a
r
d
h
d
“San nt voor g blijft
i
n
g
a
e
l
g
lb
ie a
p no
ng d a afloo
i
v
e
bel
en n

‘‘

HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

Reizen

Sandra de Jong

Co

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

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

Op het moment van het verschijnen van de nieuwsbrief oktober zijn wij toegekomen aan de laatste
reizen van het reisseizoen 2018. De laatste dagreis naar Zutphen en Bronckhorst heeft inmiddels
plaatsgevonden evenzo de meerdaagse riviercruise over de Romantische Rijn. Rest nog de meerdaagse reis naar Ootmarsum en zoals het er nu naar uit ziet zal deze reis ook daadwerkelijk de laatste
reis van het reisseizoen 2018 zijn. Weliswaar staat de meerdaagse kerstreis naar Valkenburg nog
op de nominatie maar gelet op het geringe aantal aanmeldingen voor deze reis zullen wij deze reis
waarschijnlijk moeten gaan annuleren, tenzij er nog vele aanmeldingen binnen komen. De deadline is
1 oktober dus als u mee wilt meld u zich snel aan.

Maar verder niet getreurd. De VOV-reiscommissie heeft zich weer vol enthousiasme op de voorbereiding van het nieuwe vakantieseizoen 2019 geworpen. Hierin worden wij ten zeerste gesteund door de positieve ervaringen van de deelnemers aan de
diverse reizen, zoals die blijken uit de ingevulde enquêteformulieren en anderszins. Uit deze formulieren blijkt dat de waardering
voor de diverse reizen op goed tot zeer goed worden gesteld en wanneer deze waardering naar een cijfer wordt vertaald komen
wij uit op een gemiddelde waardering van 8. Nagenoeg alle deelnemers willen zich ook weer aanmelden voor volgende reizen.
Waren er dan helemaal geen minpuntjes? Jazeker die waren er wel en met het organiseren van de nieuwe reizen zullen wij daar
zeker rekening mee houden. Zo was de kwaliteit van het vlees van een diner bij een eendaagse reis niet om over naar huis te
schrijven. Het desbetreffende restaurant is daarop aangesproken en wij gaan er dus van uit dat het een volgende keer wel naar
wens is. Wat de Dresdenreis betrof brak vooral de lange reisduur op. Niet zozeer de heenreis want die verliep voorspoedig. Vertrek op zondag om 8 uur ’s ochtends en aankomst 18.30 uur met 4 pauzes onderweg. Maar de terugreis duurde wel langer doordat
gereisd werd op een doordeweekse dag en dat brak wel op.
Ook vond men het verblijf van 4 nachten te kort ten opzichte van 2 dagen waarop met de bus werd gereisd. 1 of 2 dagen langer
had men liever gezien. Verder was de warmte ook wel een spelbreker en was men doorgaans niet tevreden over de kwaliteit van
het diner. Maar weer wel over het ontbijt. Ondanks deze minpunten was men zeer enthousiast over de reis. Veel mooie dingen gezien en goede sfeer en gezelligheid stonden hoog in het vaandel. Dit laatste geldt onweersproken ook voor de eendaagse reizen.
Zoals hiervoren aangegeven bereidt de VOV-reiscommissie zich voor op het reisseizoen 2019 en zijn wij, zij het onder voorbehoud, voornemens 7 eendaagse reizen te organiseren. Wij streven er naar om in de maanden april t/m oktober 2019 iedere
maand een eendaagse reis te organiseren, waarbij in de maand juni de dagcruise zal plaatsvinden. De precieze data en de locaties leest u straks in de reisgids 2019. Daarnaast zullen wij ook meerdaagse reizen organiseren. Eén daarvan ligt al vast in de
vorm van een meerdaagse cruise die eind augustus of in de maand september zal plaatsvinden.
Bij de organisatie van de meerdaagse reizen houden wij rekening met de gemaakte opmerkingen over de lange reisduur. Met
inachtneming van deze opmerkingen ligt het niet voor de hand om lange meerdaagse reizen naar het buitenland in de zomermaanden te organiseren. Maar een meerdaags verblijf in de zomermaanden in Nederland zou bijvoorbeeld wel kunnen.
Bij de voorbereiding van alle reizen gaan wij ook uit van de reissuggesties die in de enquêteformulieren zijn gemaakt. Er zijn vele
leuke reisbestemmingen genoemd waarvoor onze dank. Dat maakt het makkelijk om met de wensen rekening te houden.
Tenslotte nog een opmerking van verzekeringstechnische aard. Het is ons gebleken dat niet iedereen bij het boeken van een
VOV-reis een annuleringsverzekering afsluit. Wij raden u aan om naast de reisverzekering ook een annuleringsverzekering af
te suiten. In het geval dat u de reis moet annuleren bent u zonder annuleringsverzekering doorgaans uw reissom kwijt en dat is
zonde.
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Reizen
FOTOVERSLAG DRESDEN EN LEIPZIG 1-5 JULI 2018 INGEZONDEN DOOR NEL HAIMÉ

Het was een mooie culturele reis, veel mooie bezienswaardigheden bezocht en samen veel gezien. En niet te vergeten ook veel
plezier gehad samen. Het was een fijn en gezellig reisgezelschap en zo te zien heeft iedereen het prima naar de zin gehad, echt voor
herhaling vatbaar. Dank aan de organisatie voor deze leuke reis.

Reizen
DAGREIS MIDDELBURG 14 AUG. 2018
LUCTOR ET EMERGO of anders: ik worstel en kom boven. De wapenspreuk van
de Zeeuwen en de provincie Zeeland. De
kleine foto toont het wapenscherm boven de toegangspoort
naar het Abdijplein met
Abdijklooster en het
provinciehuis van Zeeland.
Al ver voor Middelburg krijgen we oog op
de toren, die we die dag vele keren en
uit allerlei invalshoeken zullen aanschouwen: de Abdijtoren Lange Jan.
Op een kleine wandeling na, worden
de reizigers bijna voor de deur, door de
chauffeur afgezet op het plein van de Abdij. Op naar het Zeeuws museum voor de
koffie met de Zeeuwse Bolus erbij.

voordeur, gebouwd in de vorm van de
letter U en in het begin, op de grond gemeten, circa 100 centimeter breed. Als je
het niet weet, je wandelt er zo aan voorbij.
De poort was vroeger het domein van de
kuipers. Door de VOC werd onder meer
gehandeld in kuipen en natuurlijk de inhoud daarvan.
De Lange Jan, je kunt er niet omheen.
De Abdijtoren met de Abdijkerk, gesticht
door Norbertus van Xanten, vormen een
bijzonder geheel.

Roosevelt in is gevestigd, participerende
onder de universiteit van Utrecht.
De middag bracht ons een boottocht over
het water in Middelburg. De kapitein was
onze gids. We kregen weer een stuk geschiedenis over Middelburg, maar nu bezien vanuit de boot op het water, met onze
leidsman aan het roer.
Aan de hand van de straatnamen langs
de Binnenhaven valt duidelijk af te leiden
waar vroeger in is gehandeld: Turfkaai,
Houtkaai, Londensekaai, Bierkaai, Rouaansekaai, Maisbaai, Rotterdamsekaai,
Korendijk en Kinderdijk. Of ook in de laatste straat in de genoemde verwijzing is
gehandeld?
Het centrum van Middelburg is één groot
monument. Ook vanaf de boot zijn de vele
afwisselende gevels duidelijk zichtbaar.

Wil je sportief zijn, dan kan de Abdijtoren
beklommen worden. Niet in zijn geheel
maar ‘slechts’ de onderste helft. Nog altijd
ruim twee honderd treden omhoog.
Middelburg is een oude stad met een welvarende VOC achtergrond. Een rijke historie kent de stad en dat wordt door de
gids duidelijk gemaakt.
Details die anders niet zo opvallen worden uitgelicht. Denk aan de Kuiperspoort.
Een straatje naast het pand met de naam
‘de wapen van Amsterdame’ boven de

En je hebt ook Malle Betje. Het zijn twee
karakteristieke objecten op korte afstand
van elkaar. De Jan is wereldberoemd en
Betje is wereldberoemd in Middelburg en
maakt deel uit van het eerder in gebruik
geweest zijnde stadhuis van Middelburg.
Het voormalige stadhuis is een karakteristiek monument op de Markt, waar
vandaag de dag het University College

Een laatste zicht vanaf de boot op de
Lange Jan en op de in de Binnendijk afgemeerde bloemenboot. Een varend corso.
De bus wacht voor een rit van ruim zestig
minuten naar Wagenberg. In het restaurant stonden de tafels niet alleen gedekt
voor het diner, maar werd ook live het
hammondorgel bespeeld. Voor alle bezoekers een aangename verrassing.
De reisdag is afgesloten met de trip naar
het vertrekpunt van twaalfeneenhalfuur
eerder, bij het meetingpoint van de vuurbestrijders van Voorschoten.
Bram van Polanen
Dit verslag is ingekort. Het volledige verslag
kunt u lezen op onze website.

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 AANVANG: 19.30 EINDE: 21.30 TOEGANG GRATIS

WOENSDAG 17 OKTOBER 2018
THEMA: DEMENTIE OP JONGE LEEFTIJD GASTSPREKER: DORIS DUURLAND, schrijfster van het boek ‘Mist’

12

• Vanaf welke leeftijd komt dit voor? • Speelt erfelijkheid een rol? • Zijn er specifieke verschijnselen waar
aan je het kunt merken? • Wat te doen aan kwaliteit van leven en zorgbehoefte van jong dementerenden?
• Behandelingsmogelijkheden? • Hoe is de diagnose te stellen omdat sneller gedacht wordt aan stress,
burn-out, depressie,relatieproblemen?
Voor vervoer en oppas kan worden gezorgd. Informatie: Voor Elkaar, Tel.: 071 561 9001
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2 DEC
2018

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

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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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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
2019 ‘Op Hoop van Zegen’, de oer-Hollandse musical over het wel en wee van de vissersweduwe Kniertje en
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
2019 Italiaanse barok - daar kun je nooit genoeg van krijgen. Al sinds de jaren vijftig zijn de concerti grossi
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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Verslag
Na maanden van voorbereiding was
daar eindelijk de Ladies Day. 50 dames hadden zich aangemeld en zijn
ook gekomen. Enkele dames die niet
op de lijst stonden wilde gewoon even
komen kijken wat nu zo’n Ladies Day
inhield. Er werd begonnen met een
cocktail met of zonder alcohol. Koffie
en thee was er ook te verkrijgen tevens nog wat snacks. Een run naar de
vrijwilligers door de deelnemers was
niet uit te sluiten. Jammer was wel dat
daardoor sommige dames niet aan
bod kwamen om een gratis behandeling te ondergaan. Maar ondanks dat
was de pret niet te drukken.
Wat hebben de dames genoten van de
schoonheidsspecialiste, kappers, visagiste, nagels lakken, gezicht-, voeten handmassage, stoelmassage, reiki,
pedicure, voedingsdeskundige, bijouterieën en fotograaf. Gepokt en gemazeld gingen enkele dames op de foto
in de koninklijke stoel.
Wij van de VOV willen dan ook alle
vrijwilligers bedanken die dit belangeloos mogelijk hebben gemaakt.
Mochten er dames zijn die nog een behandeling willen ondergaan (maar dan
wel betalend natuurlijk) de VOV heeft
de telefoonnummers van alle vrijwilligers.
Hieronder alle vrijwilligers:  

Yvonne (Flexx modekapsels)
Sharina (modekapsels)
Danique (make up)
Vanessa (Schoonheidsspecialiste
Karremans)
Cresentia (nagels lakken)
Sonja (pedicure Pedi Luxx)
Ingrid (Voedingsdeskundige)
Annelies (voetmassage)
Monika (gezicht en handmassage)
Meintje (stoelmassage)
Petra (Bijouterie P67 Jewels)
Sabrina (fotograaf)
Marian Barrels (cocktails)
Til (Reiki)
Marco Spiegeler (bloemen)
Lidy (uitserveren drankjes)
Sandra (zij zorgde ervoor dat we
in alle kranten stonden)

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VOV Feestavond

Zaterdag

13 okt 2018

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

Foto’s ingezonden door: A. Velthoven
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VOV COMPUTERCURSUSSEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

NIEUWE OPZET VAN DE COMPUTERCURSUSSEN
Zoals u gemerkt heeft, hebben we een nieuwe opzet van de computercursussen.
Niet meer een basiscursus Windows van acht weken, maar losse workshops over
diverse onderwerpen van W10.
Het aantal onderwerpen is beperkt. Daarom worden de workshops herhaald, maar
wel op een andere dag. Zo heeft u meer keuze om een workshop te volgen.
Windows 10 wordt regelmatig geüpdatet. Dan blijken er weer allerlei wijzigingen
en toevoegingen te zijn doorgevoerd. Dat betekent dat de workshops weer moeten
worden bijgewerkt. We doen dat graag Want u weet: je bent nooit te oud om te
leren!

De workshops worden alleen gehouden bij voldoende belangstelling!

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

WORKSHOP FOTO’S BEHEREN IN W10

VEILIGHEID OP DE COMPUTER

Leden: € 20,00. Niet-leden € 25,00 inclusief lesmateriaal
en consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op MAANDAGOCHTEND van
10.00 uur tot 12.00 uur en 2 × 2 lesuren op VRIJDAGOCHTEND van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Het gebeurt iedereen wel eens. Je maakt een leuke foto en
dan blijkt die later onderbelicht te zijn of juist overbelicht. Of
de horizon blijkt op de foto niet horizontaal te zijn. Wat dan te
doen? Met de app Foto’s heeft u veel mogelijkheden om op
eenvoudige wijze foto’s te verbeteren en te bewerken of bij te
snijden tot gewenst formaat. In deze workshop leert u de diverse mogelijkheden van de app Foto’s kennen en gebruiken.
U kunt uw laptop en camera meenemen om het importeren
van foto’s te oefenen op uw eigen laptop.
De workshop wordt gehouden op maandag 22 oktober
en maandag 29 oktober en op vrijdag 9 november en
vrijdag 16 november.

Leden € 20,00. Niet-leden € 25,0 inclusief lesmateriaal
en consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op DINSDAGOCHTEND van
10.00 uur tot 12.00 uur.
U krijgt een overzicht van de malware die op internet voorkomt.
Op uw eigen laptop leert u hoe u de veiligheid van uw computer kunt controleren en bewaken. Wat zijn de mogelijkheden
van uw virusscanner? Waar moet u op letten om te voorkomen
dat u slachtoffer wordt van criminelen op het internet? Op deze
vragen krijgt u een antwoord in de workshop.
Let op: Voor deze workshop moet u uw eigen laptop meenemen. Vergeet de netsnoeren niet!
De workshop wordt gegeven op dinsdag 6 november
en dinsdag13 november.

WORKSHOP TIPS EN TRUCS IN WINDOWS EDGE
Leden: € 20,00. Niet-leden € 25,00 inclusief lesmateriaal
en consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op MAANDAGOCHTEND van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Windows Edge is de opvolger van Internet Explorer, die op termijn gaat verdwijnen. Bij de diverse updates van Windows 10
heeft Edge allerlei nieuwe functies gekregen. Weet u dat u in
Edge tekst kunt laten voorlezen? U kunt pdf-bestanden lezen
en voorzien van aantekeningen. Weet u hoe je een website
kunt controleren op betrouwbaarheid? Gebruikt u InPrivate om
veilig te surfen?
In onze workshop ‘Tips en trucs in Windows Edge’ lopen we
alle functies van Edge na en leren we die te gebruiken.
De workshop wordt gehouden op maandag 5 november
en 12 november.

FOTO’S BEWERKEN IN IOS 11
Leden € 20,00. Niet-leden € 25,0 inclusief lesmateriaal
en consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op DINSDAGOCHTEND van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Foto’s maken met de iPad is vrij eenvoudig. Maar dan! Op je
iPad komt een verzameling foto’s waar je steeds moeilijker je
weg in kunt vinden. Met de app Foto’s, een standaardapp in
iOS 11, is daar wat aan doen. In deze workshop leert u de app
gebruiken. Dan kunt u foto’s ordenen, opslaan in mappen en
bewerken. Ook leert u gebruik te maken van de iCloud.
De workshop wordt gehouden op dinsdag 23 oktober
en dinsdag 30 oktober.

WORKSHOP WINDOWS MAIL
Leden: € 20,00. Niet-leden € 25,00 inclusief lesmateriaal
en consumpties.
Cursusduur 2 × 2 lesuren op VRIJDAGOCHTEND van
10.00 uur tot 12.00 uur.
Windows Mail is het gratis e-mailprogramma van Microsoft
Windows 10. De meeste gebruikers weten hoe ze e-mails kunnen ontvangen en verzenden. Maar de fijnere kneepjes van
Mail kennen ze vaak niet. Meerdere accounts koppelen, zodat
alle e-mails in één map Postvak In komen? Hoe een bijlage
openen en opslaan? Wat is het verschil 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 vrijdag 26 oktober en
vrijdag 2 november.

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

Voor de cursussen en workshops kunt U zich
aanmelden bij de heer Chris van derJagt,
Telefoon: 071 561 84 80 (Na 10.00 uur)
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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

13-02-17 10:11

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

Wie kan iets
vertellen
over de plaats
waar deze foto
gemaakt is?
REACTIE
OP DE
SEPTEMBER
FOTO

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

De foto laat ons een deel van het
historisch hart van Voorschoten zien.
De nostalgische bouw aan de rechterzijde en achtergrond is verleden
tijd. De foto is gemaakt halverwege
de Treubstraat in noordelijke richting
naar de parkeerplaats en het daaraan grenzend Treubplein.

De nog enigszins leesbare letters op het grotere pand laat zien
dat het ons Voorschotens raadhuis was. Op deze locatie is nu
al vele jaren metaalwarenhuis Heijmans. Schuin tegenover het
raadhuis was een reeks van jaren glashandel van Aken gevestigd. Het bedrijf is tien jaar geleden naar de wijk “Starrenburg”
verplaatst alwaar het een geheel nieuw pand kon betrekken,
wat meer mogelijkheden bood.
In het begin van de Treubstraat waar de firma Verhoog een bakkerij heeft stond eens het geboortehuis van de heer Treub die
in de twintiger jaren burgemeester van Voorschoten was. Later
moest ook deze woning het ontgelden.

Gelegenheid van de toen vele jaren oude bakkerij en winkel
geheel te vernieuwen. Zo ontstond er naar de eisen van destijds
een nieuwe bakkerij, een moderne winkel met een aantrekkelijke etalage.
De gedenksteen die in de muur van de oude woning was ingemetseld en waarop de geboortedag van de heer Treub staat
is bewaard gebleven en prijkt nu op de voorgevel van bakkerij
Verhoog.
Daan Heijmans
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‘Ik ga niet met pensioen’

EEN PORTRET VAN...
NICO VAN HAASTRECHT
Tekst: Nico Fennes
Eigen Foto: Nico van Haastrecht

Nico is sinds een paar maanden de nieuwe websitebeheerder van VOVVoorschoten.nl. Hij zorgt ervoor dat
de website er aantrekkelijk uitziet en vooral dat de inhoud actueel blijft zodat u even online kunt kijken naar
uitgebreide verslagen, foto’s, het programma van de VOV, et cetera. Een belangrijke functie dus voor de VOV.
Reden om eens nader met Nico kennis te maken.

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 BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Ik ben in Nieuwe Wetering geboren en in Oude Wetering
opgegroeid. In Leiden ging ik naar de LTS en MTS voor
een elektrotechnische opleiding. Aansluitend werkte ik
in de elektrotechniek, maar na een paar jaar wilde ik
iets heel anders proberen en zette een stap in wat toen
zwakzinnigenzorg heette. Zo kwam ik bij Swetterhage
in Zoeterwoude. Ik leerde er Annelies uit Voorschoten
kennen en kwam zo hier terecht. Wij zijn getrouwd en
hebben een dochter van inmiddels 28 en twee zonen
van 21 en 23 jaar.
In 2003 besloten we de drukte te ontvluchten en gingen
op zoek naar een rustiger plekje in Nederland. Het werd
Warnsveld bij Zutphen. De droom van een rustig bestaan kwam echter niet uit. Door het vele heen en weer
reizen naar het westen van Nederland zaten we meer in
de auto dan ooit. Het was daarnaast lastig om uitdagend
werk te vinden. Na 13 jaar begon het te kriebelen en zijn
we naar Voorschoten teruggekomen.’
WAT VOOR WERK DOE JE NU?
‘Alhoewel ik er met veel plezier in gewerkt heb was de
verpleging uiteindelijk niet wat ik zocht en besloot weer
terug te gaan in de elektrotechniek. Bij Tebodin vond
ik nieuwe inspiratie en deed ik de avond-HTS. Werkte
daarna een jaar of 15 voor het vroegere John Brown in
Zoetermeer.
Vanaf 2005 ben ik freelance elektrotechnisch ingenieur
en ontwerp en begeleid de bouw van grote industriële installaties in zowel lokale als internationale projecten. Nu
doe ik bijvoorbeeld een project in Rusland. Het zijn veelal olie- en gasraffinaderijen voor grote bedrijven waar ik
de elektrische installaties van ontwerp. Denk aan Exxon
en Shell.’

UW VERHAAL OP
DEZE PAGINA?

Neem dan contact op
met de redactie:
kopij@vovvoorschoten.nl

WAT IS AANTREKKELIJK AAN JOUW WERK?
‘Ik heb mij er nog nooit zo goed in gevoeld als nu en wil
het voor geen goud missen. Ik geniet met volle teugen
van het leven en werken maakt daar een heel belangrijk
deel van uit. Het samen zijn en werken met mensen in
een team is de factor die er toe doet.
De diversiteit van verschillende mensen maakt het mooi.
Voor mij is het belangrijk open en eerlijk naar elkaar te
zijn en werk van hoge kwaliteit te bieden.’
WAT ZIJN JE HOBBY’S?‘Ik heb geen hobby’s in de zin van
om iets om handen te hebben. Voor mij zijn het werkzaamheden die ik op vrijwillige basis doe naast mijn betaalde werk. Zo werk ik momenteel veel aan websites.
Naast mijn eigen websites help ik anderen met het bouwen ervan. Daarnaast schrijf ik blogs (red.: een online
column waar de lezers op kunnen reageren) en maak
die kenbaar op mijn website. Ik schrijf graag levensbeschouwelijke artikelen.
Vanuit mijn besef dat werken een belangrijke plaats in
het leven inneemt, maak ik deel uit van een ‘werkgroep’
die artikelen schrijft over het thema werk voor een internationale website. We stellen deze ter beschikking aan
mensen die op zoek zijn naar een andere manier van
leven.
We zijn gezamenlijk tot veel meer in staat dan we doen.
Het gaat om te ontdekken hoe fijn het is werk te hebben en dit samen met andere mensen te mogen doen.
Ik probeer daar een voorbeeld in te zijn en ga dan ook
nooit met pensioen.’
Lees meer over Nico en een andere kijk op het leven op:
www.unimedliving.com en www.nicovanhaastrecht.com

KIJKT U WELEENS OP ONZE WEBSITE?
WWW.VOVVOORSCHOTEN.NL
Onze nieuwe website-beheerder Nico van Haastrecht
gaat ervoor zorgen dat de website er aantrekkelijk
uitziet en vooral dat de inhoud actueel blijft.
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Slaap
zacht

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Mijn hemel, waar moest - rond 1900 - de lijst voor je uitzet niet allemaal aan voldoen?
Er stonden niet alleen 18 lakens én slopen op (want je moest wel op
de komst van vele kindertjes rekenen) maar je werd ook geacht om
altijd schoon beddengoed in huis te hebben voor mogelijke logees!
12 Stuks. Hoeveel logees moesten daar voor langskomen???
Waar komt eigenlijk dit toch wel wat vreemde woord “uitzet” vandaan? Nou, ook een dochter kon natuurlijk aanspraak maken op de
bezittingen van haar vader bij zijn overlijden. Maar als zij nu, bij haar
huwelijk, haar “deel” al had meegekregen dan werd zij daarmee uit
de rechten van haar nalatenschap gezet. Vandaar dus het woord uitzet.
Eigenlijk was het dus meer bruidsschat en erfdeel tegelijk.

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

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

Het linnengoed was vroeger van een soort van onverwoestbare kwaliteit. Ik weet nog dat ik, als
meisje, sliep tussen de lakens van mijn overleden oudtante; witte lakens waarop Goeden Nacht
was geborduurd. En bij de slopen hoorden van die witte slopenknopen.
Veel van dit linnengoed is in de oorlog geruild voor eten.
Na de oorlog ontstond er een hele industrie rondom de uitzet. Zo was er de firma
Walra. Een adviseuse kon, met een koffer vol linnengoed, bij je langskomen. En dan
koos je de handdoeken en lakens - in 6- maar vaak ook in 12-tal. Je betaalde elke
maand een bepaald bedrag en als je dan genoeg gespaard had kreeg je bijvoorbeeld een stel lakens of 6 keukenhanddoeken toegestuurd. Wel een hele verplichtende onderneming.
Maar ook werden er drastisch zegeltjes gespaard. Want met de gespaarde zegeltjes
van Omo kon je handdoeken krijgen en Remia’s zegeltjes zorgden weer voor keukenlinnen. En gelukkig hielp ook de familie mee want op je verjaardag kreeg je een
handdoek voor je uitzet. En tussentijds dan weer gaan kijken naar de almaar groeiende stapel: glimmend van trots, bijna zwijmelend even alles aanraken, erover wrijven.
Het linnengoed was allang niet wit meer. De hand- en keukendoeken
bij Walra werden bontgekleurd en - uiteraard - op elkaar afgestemd.
Ieder nu zijn eigen kleur handdoek. Maar wel allemaal even groot. En
Cinderella bracht heel zacht gekleurde en gestreepte lakens uit. Een
Cinderella laken werd gezien als het summum. Maar ja, het moest
ook een leven lang mee. En dus ook het graag 12 in aantal. Die allemaal ruimte in de kast lagen in te nemen, het liefst ook nog keurig
gestreken en gevouwen. Maar dat was al een hele vooruitgang in
vergelijking met onze ouders met hun stapels met Crackfree stijfselpoeder stijf gesteven lakens.
Het verschonen van de lakens hadden we wel van hun overgenomen:
het onderlaken ging in de was, het bovenlaken werd onderlaken en
het bovenlaken was dan schoon. Met een wollen deken (van AABE?) was het ook
wel heel lekker slapen. In de winter er een dekentje bij. Alleen het laken in de zomer.
En, laten we eerlijk zijn, zo moeilijk was het indertijd toch niet om een bed op te maken? Oké, dan is vandaag de dag een hoeslaken om het matras doen wel zo gemakkelijk.
Maar, heeft u dat ook? hoeveel trucs er ook
zijn - binnenstebuiten en/of achterstevoren ik lever elke keer toch weer een heel gevecht
om dat dekbedovertrek om dat dekbed heen
te krijgen.
Of is dat omdat ik die niet meer strijk????

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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DICO

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

GADESLAAN?
#MeToo!
Door:

Dico van Barneveld

op u dheid!
gezon

* 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
GELDT NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES

Ik ben geen gewelddadig
mens. De gades in mijn leven heb ik nooit geslagen,
maar ik heb heel veel mensen met plezier gadegeslagen.

Wie lacht niet die de mens beziet (vooral als je in de spiegel kijkt!) Op een terras, waar ook ter wereld, is dat wat
het meest gedaan wordt: mensen kijken en beschouwen.
En dan natuurlijk te mijmeren met meanderende gedachten. Het enigma is dat niemand ooit weet wat het is om
de ander te zijn.
Als ik dit zo schrijf dan denk ik: Hoe leg je dit uit aan mensen die onze taal moeten leren? Als ik me bewust ben
van mijn woordkeuze dan trek ik al snel aan mijn stutten,
of ik neem de kuierlatten of zet de apostelpaardjes in
beweging. In elk geval ga ik er dan vandoor.
Bij deze ontboezeming (ik ben een man dus een borstenamputatie is niet zo op zijn plaats) moet ik ineens denken dat ik op onze recentste reis door Frankrijk, zittend
op zo’n heerlijk terrasje, een vrolijke jongedame voorbij
zag lopen in een zomers shirtje met in grote letters de
opdruk: Ballroom… Ik liet dat te lang op mij inwerken om
nog de gelegenheid te hebben om haar uit te nodigen
met “Shall we dance?”
Is dit nou een - niet uitgesproken - “metoo”- opmerking of
gewoon een vrolijke en olijke gedachte? Of ben ik daardoor “a dirty old man?” Maar: a dirty mind is a joy forever,
toch? (Deze zin is een parodie op de wereldberoemde,
poëtische woorden van John Keats, Engels dichter,

1795 - 1821: a thing of beauty
is a joy forever.)
Wat denkt u dan van het woord
“zeebra” voor het bovenstukje
van een bikini? Ja, inderdaad,
het moet dan wel liefst wit
zijn en in ieder geval verticale
zwarte strepen hebben!
Ik ben voor absolute gelijkheid
van de beide seksen en iedere
variatie daarop. Alle denigrerende vooroordelen, benamingen en (scheld-) woorden t.o.v.
“anderen” (ras, kleur, grootte,
afkomst, sekse etc.) zijn uit den boze. Dit hoort bij goed
intermenselijk gedrag, onze beschaving.
Naast het feminisme dat die gelijkwaardigheid van vrouwen aan mannen nastreeft, bestaat er ook het masculinisme dat zich vooral beroept op een verschil in drift, lust
of goesting met personen van de andere kunne (vreemd
woord voor sekse).
Als een vrouw zich aantrekkelijk (leuk gekleed, gekapt
en opgemaakt) presenteert, is dit voor een viriele man al
gauw “uittrekkelijk”. Komt er dan nog een decolleté (kuki)
bij, of een doorkijkblouse en een opwaaiend minirokje,
dan wordt het mannelijk libido, zodanig geprikkeld, dat
een snedige opmerking, of wulpse blik nauwelijks te vermijden is. Zo werkt dat nu eenmaal.
Dus dames als je niet op avances van de heren gesteld
bent en niet het onderwerp wil worden van vuige opmerkingen of ongewenste intimiteiten, kijk dan ook eens naar je
eigen presentatie. Zorg dat je
het beest in de man niet wakker
maakt. Niet iedere man heeft
de benodigde zelfbeheersing
en zeker niet in omstandigheden waar alcohol genuttigd is of
wordt.
Geeft dit mannen een vrijbrief?
Allerminst! Maar door aangepast gedrag en duidelijke verbale communicatie van de kant
van de vrouwen kan heel wat
narigheid voorkomen worden.

Kill the monster
when it’s SMALL!
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GISELLA

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

Money
Money
Money...

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Money, money, money... zong de groep Abba in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Degenen
onder ons die in die tijd puberende dochters in huis hadden zullen wellicht zich het liedje herinneren.

Money, money, money... arme klinkende munten en ritselende biljetten, dacht ik toen de medewerker
van een grote bank (de naam noem ik liever niet) me doodleuk mededeelde dat over twintig jaar
contant geld niet meer zal bestaan. “Oh, zei ik, hebben de heren bankiers weer iets uitgevonden?”
Misschien, dacht ik, hebben ze geïnvesteerd in nep krokodil portefeuilles met veel vakken om al die
plastic pasjes op te bergen. “Neen mevrouw, de banken hebben niet de zeggenschap over contant geld. Het is de wil van de Overheid. Het is de enige manier tegen witwassen, illegaal geld en zwart werk. De Overheid zal precies weten door wie het geld wordt
uitgegeven.” Wat een mooi perspectief! Ik was sprakeloos van ontzetting: de overheid als een soort alleswetende Big Brother!
Ik kreeg ook nog de genadeslag met de opmerking dat hij (de bankmedewerker) het misschien nog zou mee maken... hij had er
twijfels over of ik het mee zou maken. “Maakt u zich geen zorgen, zei ik, ik zal blij zijn om zoiets niet mee te maken.”

Door:
Gisella van Duijnen

Stel je voor een overheid die alles weet en alles controleert. Ik kreeg een visioen van zwarte scenario’s. U krijgt bijvoorbeeld een
bericht van de overheid: - Geachte mens, (geen genderdiscriminatie, mevrouw en meneer bestaat niet meer. We zijn mensen of
levende wezens.) We hebben geconstateerd dat u teveel uitgeeft aan dure restaurants en drank. Slecht voor uw financiën en voor
uw gezondheid. We verzoeken u beleefd doch dringend uzelf te matigen. Enz... enz...- Of: - Geachte mens, u geeft niets uit, koopt
niets en maakt geen gebruik van uw financiële mogelijkheden. Slecht voor de economie.- En daarna de bekende aanmoediging
om anders te leven. Kunt u zich verenigen met zo’n wereld? We hebben afstand
van de gulden moeten doen, nu is de buurt aan de euro. Geen sok vol munten onder het matras, geen tellen om te kijken hoeveel we gespaard hebben! Lang leven
de plastic pasjes! Allemaal nep krokodil portefeuilles aanschaffen met veel vakken
en indien mogelijk vol maken met plastic.

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Money, money, money... contant geld is de laatste stuipen aan het trekken. Jammer. Door de eeuwen heen het gemakkelijkste betaalmiddel. We
zijn begonnen met de ruilhandel, wie weet? Gaan we misschien terug
naar de goede oude tijd waar je zes geiten voor een vrouw en twee paarden voor een man kon ruilen?
Onze nakomelingen zullen heus slim en vindingrijk zijn om deze van bovenop gedicteerde financiële dictatuur niet te accepteren en desnoods uit
goed bewaarde knopendozen munten tevoorschijn te toveren .
En wij? Zittend op een wolkje zullen we ze, vol bewondering, belonen met
een concert met als hoofdthéma: Money, money,
money...
Hierbij de laatste regels van het lied: (vrij vertaald)

WIELENWISSEL € 54,50

INCL. BTW EN GRATIS OPSLAG

Wat had ik kunnen doen
Als ik een beetje money had
Het is een rijke man’s wereld
Het is een rijke man’s wereld
Ik bedoel met contanten, niet met plastic!

LOSSE BANDENWISSEL € 94,50
INCL. BALANCEREN, BTW EN
GRATIS OPSLAG
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Woningtextielhuis
woon - en slaapcomfort

Alle leden geven wij 15% korting
op bedden en matrassen.
Tevens 10% korting op vloeren,
gordijnen en zonwering.
Wij komen graag vrijblijvend bij
u meten en monteren alles gratis.
Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
tel. 071-5617979 | www.woningtextielhuis.nl

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

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

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

Theo
Het is goed
toeven
in een
woontoren,
zoals de
Richard Wagner

In ieders leven kan ooit de wens of de
noodzaak komen om naar een andere
woonomgeving uit te zien. Een eigen
huis brengt veel zorgen met zich mee,
waarbij de leeftijd en de gezondheid
van de bewoners een grote rol spelen.
Huurhuisbewoners hebben die zorgen
misschien in iets mindere mate. Tot de
dag komt, dat echt een besluit moet
worden genomen.
Er zijn koop-makelaars en verkoopmakelaars. Met wie gaat u in zee? Het
komt voor, dat beiden in één kantoor
bivakkeren. Soms worden zij het bijna
geruisloos eens met elkaar. Volgen
koper en verkoper die trend, dan is
de zaak spoedig beklonken en verder
alleen nog papierwerk. Ideaal, maar
vermoedelijk toch wel een unicum.
Huurhuisbewoners kunnen directer op
hun doel afstevenen. Zij hebben met
ex-huiseigenaren gemeen, dat zij zich
afvragen of zij een koop- of huurflat
prefereren.
Dan komt de dag, dat zij in contact komen met een bewonersconsulent. De
gegadigden van een flat dienen aan
veel voorwaarden te voldoen.
Stel zij slagen erin een flat te bemachtigen na samen met de bewonersconsulent de beschikbare flats te hebben
bekeken, dan beschikken zij in een
mum van tijd niet over één, maar over
6 dezelfde sleutels! Het wordt er misschien niet altijd bij verteld, maar het
is de bedoeling, dat men zuinig is op
die sleutels, zodat zij niet in het bezit
komen van vreemden.
Wat rest is de verhuizing van uw vroegere woonomgeving naar uw nieuwe.
En dan, ja dan begint het inburgeren.
U krijgt te maken met mede-bewoners.
Met uw buren links en rechts heeft
u misschien reeds kennis gemaakt
vóórdat u gesetteld was. Tevens zult u
al wel gemerkt hebben, dat bijna iedereen elkaar begroet. Als u er open voor

staat wordt uw kennissenkring steeds
groter. U gaat misschien deelnemen
aan veel door vrijwilligers georganiseerde evenementen. Natuurlijk wordt
u lid van de bewonersvereniging. De
jaarcontributie bedraagt €10,00 per
inwoner, wat toch geen beletsel zal
zijn. Aldus verkrijgt u het recht mee te
praten over zaken, die de bewoners
aangaan. U praat dan met bewoners
en niet over hen. De voorzitter van
de bewonersvereniging hamert daar
meermaals op.
Het hangt helemaal van uzelf af hoe
snel u inburgert.
Als bewoners vierden wij het eerste
lustrum van de Richard Wagner in
haar huidige vorm. De foto’s tonen
de verworvenheden, die het wonen
in de flat veraangenamen en die hun
bestaan te danken hebben aan het
voortvarende beleid van het bestuur
van de bewonersvereniging.
Het bestuur doet dit natuurlijk niet alleen. Men kan een dankbaar beroep
doen op vrijwilligers, veelal leden van
de VOV.
De inbreng van de VOV is zonder
meer groot te noemen. Zo is de voorzitter van de bewonersvereniging, Aat
Stahlie, tevens voorzitter van de VOV.
Onder de vrijwilligers, die zich inzetten voor het veraangenamen van het
wonen in een appartementenflat, zijn
ook veel leden van de VOV. Het eerste lustrum van de Richard Wagner in
haar huidige vorm is voorbij gegaan.
In die tijd is een vertrouwensband ontstaan tussen ‘huisbaas’, vertegenwoordigd door bewonersconsulent
Edit Soos en het bestuur van de bewonersvereniging. Bovendien schrijft
een naamgenoot van me verhalen in
het VOV blad. Vol goede moed zijn we
begonnen aan een volgend lustrum.
Theo Groenewege
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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:

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

Handgeschreven mag natuurlijk ook.
Handgeschreven reacties mag u sturen naar:
Mieke van Berkum
Bartoklaan 7
2253 CW Voorschoten
Sluitingsdatum voor de Nieuwsbrief
van november is UITERLIJK(!) 10 OKTOBER

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

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

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

PUZZELEN

• alle (reguliere) tandheelkundige behandelingen

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:
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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:
Ton Blom, Tel. 071 576 57 11
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

Wakkere
Makker
Hondenservice Voorschoten

KUNSTGALERIJ

06 83 53 74 74 | marijke@wakkeremakker.nl

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO ROEMER!

WILT U OOK EEN ADVERTENTIE OP DEZE PAGINA?
Mail dan naar: advertenties@vovvoorschoten.nl
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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

✓ Uitlaat in kleine groepen
✓ Individuele training
✓ Gedragstherapie

CBD olie/balsem met testrapport
06 403 986 57 |www.spoonbill.shop

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.

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

