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GEDICHTEN

Zo
op
het
oog...

YOLO - You only live once

Annie M.G. Schmidt
Met mij is er totaal niets aan de hand. Ik ben
nog fit van lijf en van verstand. Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie. Als ik me buk,
is het net of ik sterretjes zie. Mijn pols is iets te
snel, mijn bloeddruk wat te hoog, maar ik ben
nog fantastisch goed…
zo op het oog.
Met de steunzolen die ik heb gekregen, loop
ik weer langs ‘s Heeren wegen, kom ik weer in
winkels en ook op het plein. Wat heerlijk zo
gezond te mogen zijn. Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen en over vroeger
wat te kunnen dromen.
Mijn geheugen is ook niet meer wat het was
en ben ik weer vergeten wat ik gisteren nog
las. Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen
en mijn rug raakt langzamerhand wat meer
gebogen. Mijn adem is wat korter, mijn keel
is vaak erg droog, maar ik ben nog fantastisch
goed…
zo op het oog.
Het leven is zo mooi, het gaat zo snel voorbij. Als ik kijk naar foto’s, over vroeger van
mij, dan denk ik terug aan mijn jeugdige jaren. Wilde ik mooie schoentjes, moest ik daar
heel lang voor sparen. Ik ging fietsen en wan-

Het feest

Het was op een zomerdag.
De lelietjes van dalen.
Bloeiden in het bos,
Ontloken op het mos.
De bomen waren weer in blad.
De vogels namen weer een bad.
De bloemen kleurden in de wollewei.
Ik zag ze komen.
De kinderen in hun trouwkledij.
Het bruidje droeg een diadeem,
van witte madelieven,
met pareltjes van dauw.
Het bruidsboeket tesaam gebonden,
met rose lint omwonden.
Het waren lelietjes van Dalen.
Door bruid geplukt,

Van de Redactie

delen, overal heen. Ik kende geen moeheid,
zo ‘t scheen. Nu ik ouder word, draag ik vaak
blauw, grijs en zwart en loop ik heel langzaam, vanwege het hart. Doe het maar op uw
gemak, zei de cardioloog, u bent nog fantastisch goed… zo op het oog.
De ouderdom is goed, ja begrijp me wel, maar
als ik niet slapen kan en ik schaapjes tel, dan
twijfel ik of het wel waar is en of schaapjes tellen niet wat raar is. Mijn tanden liggen in een
glas met water, mijn bril ligt op de tafel even
later. Mijn steunkousen naast het bed op de
stoel. U weet dus wat ik met die twijfel bedoel. Trek niets in twijfel, zei mijn pedagoog.
U bent nog fantastisch goed… zo op het oog.
‘s Morgens, als ik ben opgestaan en eerst de
afwas heb gedaan, lees ik het nieuws in de
krant. Het werk in huis doe ik naderhand.
Ik doe de ramen, ik stof wat af, ik kom tijd te
kort, staat u niet paf? Wel gaat alles wat traag,
heb na het eten wat last van de maag. Maar
ik wil niet zeuren, want het mag, het is heel
normaal bij de oude dag. Aanvaard het rustig, zei de psycholoog. U bent nog fantastisch
goed…
zo op het oog!

met groene varens opgesmukt.
De bruidegom droeg een hoge hoed.
De gasten zongen: “Groen is het gras onder
mijne voeten”. De zon verscheen,
De rozen bloeiden helderrood.
Ze wandelden over het gazon,
Naar het gemeentehuis onder de bomen.
De gasten droegen gazen en zijden stoffen en
shawls.
De vogels zongen en keken toe.
Toen kwam opeens een regenbui het feest
verstoren.
Alles werd nat.
Men week uiteen,voor het water.
Het bruidspaar fluisterde:
“Later”......
M.L.

Koffie met appeltaart laten smaken bij een bezoek van Lief en Leed, sieraden maken, tekenen/schilderen e.d. in een van de creatieve workshops, zingen in het nieuwe VOV koor (wat een opkomst!),
met een computerworkshop meer uit je ipad of laptop halen, een reis uitkiezen uit de VOV reisgids,
een uitje boeken uit het aanbod van de evenementencommissie, wekelijks recreatief biljarten, klaverjassen of bridgen en vooral aandacht voor elkaar hebben op de vrijdagsoos. Noem maar op, wat
een veelzijdigheid toch bij de VOV. Is er een interessante activiteit voor u bij waar u eigenlijk wel
eens aan wil deelnemen of als vrijwilliger aan wil bijdragen? Twijfel niet, probeer het eens: You only
live once.
Door de lichamelijke conditie van Theo Groenewege is hij afhankelijk van thuishelpers. ‘Het zij zo’, schrijft Theo gelaten. Theo
kan dan niet meer zo makkelijk deelnemen aan activiteiten, hij kan wel op voortreffelijke wijze beschrijven hoe het werkt met het
aantrekken van steunkousen en hoe hij ooit een gewonnen geldreis kapotsloeg voor een gezamenlijk uitje met de buurt.
Naast het scala aan activiteiten maakt de VOV zich sterk voor de belangen van haar
leden. Samen zijn we als VOV sterk. De VOV biedt vanaf 1 maart weer hulp bij de
jaarlijkse verplichte belastingaangifte. De reiscommissie gaat voor het behoud van
korting op reizen in gesprek met KRAS en Aat Stahlie heeft de commissie Burger en
Bestuur toegesproken over de verkeersonveiligheid in ons dorp. U leest erover in
deze nieuwsbrief.
Jaarlijks vindt in Ballyshannon (Ierland) een groot internationaal rock- en bluesfestival plaats ter nagedachtenis aan Rory Gallagher, mijn allergrootste bluesrockmuziekheld. Een bezoek aan Ballyshannon staat al heel lang op mijn bucketlist en het moet
er echt een keer van komen. Pas geleden ontmoette ik iemand die elk jaar gaat en op
een onderwijzende toon sprak: ‘Denk eraan …YOLO!’. Verdraaid ja. Haar uitspraak
prikkelde mij na te gaan of het er dit jaar in zit. Nou nee, alle enigszins betaalbare
hotels in Ballyshannon blijken al maanden volgeboekt. Dan maar terstond een reisje
naar de zon op een exotisch plekje van mijn bucketlist gekozen waar ik verder kon
herstellen van een nare griep. Eerder verwierp ik de uitnodiging preventief een griepprik voor 60-plussers te halen. Na deze griep ben ik daar toch anders over gaan denken. In ieder geval deden de andere omgeving en het zonnetje het als vervangende
griepprik erg goed en ik kan dat iedereen aanbevelen!
Naast het jaarlijkse muziekfestival staat Ballyshannon bekend om het fantastisch
smaakvolle vlees van vrij grazende Noord-Ierse runderen. Een bruggetje naar de inzending van Gisella die schrijft over de in de politiek ontstane ophef over het klimaatakkoord. Organisaties vragen minder te douchen en minder of geen vlees te eten.
Een beter klimaat willen we natuurlijk allemaal. Gisella wil de gehaktballen er echter
niet voor opgeven. Ik ook niet. Zelf ben ik niet zo van het vlees, maar een oma’ s
gehaktbal blijft toch erg lekker.

FOTO FEBRUARI BRIEF

De wit gepleisterde villa Helvetia
(Leidseweg 40) werd in 1882 in
vroege chaletstijl gebouwd voor
J.M. van Kempen, directeur van
de zilverfabriek.
Deze mooie foto is gemaakt door:
Willem Burwick.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De april-brief zal vanaf 27 maart verspreid worden. Inzendingen die ons
uiterlijk 10 maart bereiken zullen we
graag opnemen.
Ik wens u weer veel leesplezier.

NICO FENNES
Eindredacteur
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VAN HET BESTUUR

2e vestiging geopend!

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

VOELT U ZICH OOK ONVEILIG IN HET VERKEER?

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

24 Januari sprak voorzitter Aat Stahlie in de commissievergadering Burger en Bestuur over de toenemende zorgen
onder de VOV-leden op het gebied van verkeersveiligheid.
Een samenvatting:
‘Ouderen hebben steeds meer moeite om zich in het verkeer te begeven. Als voetganger, fietser of automobilist voelen ze zich bang en
opgejaagd.

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

Als voetganger is het moeilijk de straat over te steken. Er wordt vaak
te hard gereden, vooral in de 30-km wijken. Dan wordt er langs overstekers heen gescheurd of getoeterd als je, volgens de automobilist, te
langzaam oversteekt. De voetgangerslichten voor ouderen zijn vaak te
krap afgesteld. Als voetganger kom je bij groen net op de middenberm
en dan moet je weer de knop indrukken en wachten voor de 2de helft,
zoals bij de kruising Wijngaardenlaan/ Julianalaan.

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

Als fietser kom je steeds vaker tegenliggers tegen aan de verkeerde
kant van de weg of fietsers die alleen aandacht hebben voor hun mobiele telefoon. Om een aanrijding te voorkomen stap je dan maar af.
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.

Wie zich als automobilist aan de 30 km houdt, wordt gauw gezien
als iemand die het verkeer ophoudt, je wordt opgejaagd of rechts of
links ingehaald. Bij rotondes wordt slecht richting aangegeven en nodeloos gewacht. Daar word je onzeker en zenuwachtig van! Bij het
rode verkeerslicht wordt steeds vaker doorgereden door auto’s en fietsers waardoor je bij het optrekken plotseling geconfronteerd wordt met
verkeersdeelnemers die je daar niet verwacht.
Kortom: angstige ervaringen! Het hedendaags verkeersgedrag heeft
tot gevolg dat veel ouderen zich steeds minder buitenshuis wagen.
Vereenzaming ligt dan voor de hand en dat willen we toch geen van
allen.

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.

Het probleem ligt naar onze mening vooral aan het gebrek bij veel van
onze huidige inwoners om rekening met elkaar te houden. In de maatschappij is het belangrijk dat men zich aan met elkaar afgesproken
regelementen en verkeersregels houdt. Wij wenden ons tot u als onze
gekozen volksvertegenwoordigers. Hier moeten toch oplossingen
voor gevonden kunnen worden? Maar waarom zien wij nog steeds zo
weinig handhavers in ons dorp? Als ze aangesteld zijn moeten ze ook
actief en zichtbaar zijn! Daarom verzoeken wij u dringend om handhaving vanaf heden als een van de hoogste prioriteiten te stellen in onze
gemeente. En laat er dan ook opgetreden worden! Alleen waarschuwen heeft geen zin meer.

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

Wat zou het fijn zijn wanneer er landelijk bekend zou worden dat er
één gemeente in Nederland is waar dagelijks consequent opgetreden
wordt tegen verkeersovertreders of verkeersdeelnemers met onveilig
gevaarlijk gedrag. Daarin kunnen we ons als Parel aan de Vliet onderscheiden met hopelijk landelijke navolging.
Dank U.
Aat Stahlie

4

5

BESTUUR/ BELANGENBEHARTIGING

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE
Ook dit jaar biedt de VOV hulp bij het invullen van uw belastingaangifte over 2018.
Deze service is bestemd voor leden van de VOV en andere ouderenbonden.
Als inkomensgrens voor deelname geldt:
➡ voor een alleenstaande € 40.000,➡ voor gehuwden/samenwonenden € 60.000,-.
Wanneer u hulp bij het invullen van de belastingaangifte wenselijk acht kunt u vanaf
1 maart bellen met Peter de Boer, tel 068 338 7888. Hij is lid van het VOV-bestuur
en zorgt er voor dat een persoon u helpt bij het invullen van de belastingaangifte (de
HUBA). U kunt ook direct contact opnemen met de HUBA door wie u al eerder bent
geholpen. De HUBA neemt contact met u op om een afspraak met u te maken. Hij
bespreekt met u alle zaken die nodig zijn om de aangifte in te vullen. U dient er voor te
zorgen dat hij alle noodzakelijke gegevens krijgt.
Denk aan:

➡
➡

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.

➡
➡
➡
➡
➡

Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de Sociale Verzekeringsbank (SVB),
pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2018;
De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2018 en de
jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2018;
Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag
De jaaropgaven van de bank;
Rekeningen van specifieke zorgkosten;
Bewijsstukken van gedane giften;
Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

De HUBA doet de aangifte namens u, maar u blijft verantwoordelijk voor de gegevens.
De HUBA kan u ook helpen bij het aanvragen van een huurtoeslag of zorgtoeslag.
Een HUBA is geen belastingconsulent en de belastingservice ondersteunt in principe
alleen het doen van eenvoudige aangifte inkomstenbelasting betreffende box 1, en 3.
Het is daarom mogelijk dat de HUBA voor bepaalde zaken te weinig kennis heeft. Ervaren HUBA’s zijn echter bereid de minder ervaren collega’s bij te staan. Ook is er een
hulplijn die de HUBA kan raadplegen in geval hij op problemen stuit.
De HUBA werkt op basis van vrijwilligheid. Dit houdt in dat u de werkelijk gemaakte
onkosten, zoals reis-, kopieer- en printkosten vergoedt aan de HUBA.
De onkostenvergoeding is vastgesteld op maximaal € 12 per adres.

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

Vanaf 1 maart heeft
de belastingdienst uw
gegevens geïnventariseerd en beschikbaar
gesteld in het aangifte
programma op internet.
Vanaf 1 maart kunt u
bellen met een u bekende HUBA of met
Peter de Boer.
Zijn telefoonnummer
is: 068 338 7888.
Voor 1 mei moet u de
aangifte hebben gedaan.

Tegeltjeswijsheden
Morgen werken, zei Duimelot
Ik heb geen zin, zei Likkepot
Je zal wel moeten, zei Langejan
Waarom moet ik werken, zei Ringeling
Voor de Belasting, zei het kleine ding

Als je kinderen
wilt uitleggen
wat de belastingdienst doet,
moet je gewoon
de helft van hun toetje
opeten.

Als ik dood ben
wil ik gecremeerd worden en
mijn as mag naar de belastingdienst
gestuurd worden met de volgende
tekst; ‘Zo, dat is de rest, nu
hebben jullie alles!’
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1e Bijeenkomst V.O.V. koor: Succes! Door: Wies Sweep
Er zouden een twintigtal deelnemers komen, maar het werden er ongeveer dertig. Een rij stoelen
moest bijgezet worden. De voorzitter heette ons allen welkom en stelde de dirigente voor. Zij leidt
elders al jaren enkele koren en wist ons handig en enthousiast door de aanvangsproblemen heen te
loodsen.
Doel: eenvoudige, gezellige liederen zingen, begeleid met muziek. Op het einde zongen we vlot vier
liederen met aparte gedeelten voor sopranen en alten. Het klonk als een eenheid. De dirigente heeft
een eenvoudig ontwikkelingsplan voor ogen, zodat we in de toekomst wellicht kunnen optreden.
Daarvoor moet wel iedereen geregeld komen. En dat de animo na deze eerste ervaring, groot is gebleven, bleek uit slechts vier afmeldingen van deelnemers die de volgende datum verhinderd waren
of stoppen.
Jammer dat er maar drie heren waren. Heren, waar blijven jullie? Kom erbij!
Plaats genoeg in de zaal voor wie zich nog wil aansluiten.

We zingen op zaterdagmorgen van 10 tot 12 u. in het V.O.V. gebouw;
1 x in de veertien dagen. De volgende keer is 23 februari a.s.

U BENT
VAN HARTE
WELKOM!

Iedere dinsdag om 10.00 uur

GRATIS KOFFIE

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

de
VOV
boeken
kast
8

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, Prof. Einsteinlaan 3.
Wanneer de vlaggen uithangen zijn we open en kunt u zo
binnenlopen!
Heeft u boeken die u kwijt wilt?
Wij vullen er graag onze boekenkast mee aan.

WOL GEVRAAGD
Onze brei-groep
op de dinsdagmorgen zit te
springen
om wol.
Wij breien veel voor
derde wereld landen maar
raken door de voorraad wol heen. Heeft u restjes
wol liggen waar u vanaf wilt? Wij zijn blij met alle
soorten wol!
U mag het afgeven in het VOV gebouw aan de Prof.
Einsteinlaan 3 in Voorschoten.
Wilt u het liever laten ophalen? Laat het even weten
via een bericht naar: kopij@vovvoorschoten.nl of bel
naar: Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84.

MAANDAG KALENDER
Tot 29 april opfriscursus
29 april t/m 27 mei, bridge van
13.30 - 16.30 uur
Na 27 mei: zomerstop
Start 2019/2020: 02 sep 2019
Zoals bekend wordt er de komende
maanden niet voor de competitie gespeeld. Een aantal leden volgt bij Gijs
met nog 28 bridgers van “buiten”, een
opfris- en bijspijkercursus. Daarna gaan
we, hopelijk met meer leden, weer wedstrijd-bridge spelen.
Zo’n cursus kan natuurlijk maar één
keer, want zolang kunnen we niet nog
eens buiten dat lekkere competitie-gevoel. Wat wel vaker kan - en daar wordt
jullie mening gevraagd -, om na de zomerperiode zo nu en dan een korte cursus van een ochtend of een middag te
geven over een bepaald onderwerp wat
jullie interessant lijkt. B.v. het tegenspel
uitdiepen, het bieden of het uitspelen,
onderwerpen zijn er genoeg.
Gijs wil graag jullie mening horen,
mail hem eens! lijkl007@planet.nl.

DINSDAG KALENDER
BRIDGECLUB TOGV
t/m dinsdag 4 juni
Van 19.45 - 23.00 uur
Paasdrive: 16 april 2019
Wijnprijsdrive: 4 juni 2019
Start 2019/2020: 03 sept. 2019
AANMELDEN DINSDAG-BRIDGE
Onze club speelt in zittingsperioden van
6 avonden, doorgaans met vaste partners.
Wilt U het eens bij Bridgeclub TOGV uitproberen? Dat kan! U kunt zich, liefst 2
dagen vooraf, aanmelden en wij zorgen
dan voor een partner op onze speelavond.
Aanmelden kan bij:
Wil Niersman: 071-5803742,
droogman@ziggo.nl
Wim Viertelhauzen:
071-5613382
viertelhauzen@gmail.com
U kunt 3x aaneensluitend kosteloos
komen bridgen. De koffie en thee zijn
gratis.

DONDERDAG KALENDER
t/m 23 mei bridge van
13.00 - 16.30 uur
Einddrive: 23 mei 2019
Start 2019/2020: 05 sep 2019
Tot nu toe was er niet zoveel animo om
aan zomerbridge deel te nemen. Echter,
met 3 clubs onder een dak zou dat nu
wel eens anders kunnen zijn.
Dus binnenkort zullen we bij alle 3 een
enquête houden om vast te stellen of er
wat georganiseerd moet worden.
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 gezelligste club van Voorschoten.
Bel Heti en Rob Rietveld op
06 1969 5760 of schrijf naar:
rob.rietveld@casema.nl

HERSEN
KRAKER
De hersenkraker komt weer uit de
Bridge Beter Kalender van Alpha
Bridge BV uit Hazerswoude-Rijndijk.
Voor degenen die er niet uitkomen,
staat de uitleg op pagina 33.
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Lief en Leed

KIJKT U WELEENS OP ONZE WEBSITE?

WWW.VOVVOORSCHOTEN.NL
Op onze website vindt u alle
informatie over de VOV.
Hoe u zich kunt aanmelden als
VOV-lid, de digitale Nieuwsbrief,
verslagen over reizen en
evenementen, aktiviteiten,
worshops en nog veel meer.

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

Het echtpaar Geuke-Molenaar was 64 jaar getrouwd. Door griep enz.
werd het bezoek door Thea wat verlaat. Dik ging ook mee en het was
weer reuze gezellig.
Tineke bezocht de heer D. Heijmans.

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 beslissen altijd zelf of ze genoemd willen
worden in onze Nieuwsbrief.

Piet werd ontvangen door mevrouw T.M. Gerrits-Ing en haar schoondochter met koffie en gebak ter ere van haar 90ste verjaardag. Haar
verjaardag werd in 3-voud gevierd. Heel plezierig dat door de VOV hier
aandacht aan wordt gegeven vond mevrouw; ze is nog actief en woont
naar haar zin.
Els heeft met mevrouw A.M.E. de Vrijer-Behage een gezellig uurtje thee
gedronken voor haar 90e verjaardag.
Emmy was gezellig op de koffie bij mevrouw W, Dompeling-Sluis.
Mevrouw M. Theil-Verhey kreeg een bezoekje van Thea voor haar 92ste
verjaardag. Zij hebben samen in de Rembrandtlaan gewoond en gingen
regelmatig bij een andere buur koffie drinken. Het was een zeer gezellig
bezoekje waarin veel herinneringen werden opgehaald.

STICHTING ALZHEIMER CAFÉ
VOORSCHOTEN

Afscheid
nemen doen
we samen.

Bijeenkomst elke derde woensdag van de maand.
Odensehuiskamer, Prof. Einsteinlaan 2F, Voorschoten.
GRATIS TOEGANG
INLOOP: 19.00 AANVANG: 19.30 EINDE: 21.30

WOENSDAG 20 MAART 2019
THEMA:

“Odensehuis”, inloophuis voor mensen met
lichte dementie en hun naasten

Uitvaartverzorger Rob van der Kraan

GASTSPREKER:

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we
samen uw wensen bespreken.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Van der Luit
T 071 - 573 08 30
E leiden@monuta.nl
I www.monuta.nl/leiden

Emmy heeft lekkere koffie gedronken met appeltaart bij de 91-jarige mevrouw J. Lien-Buis. Er is heel veel gesproken over van alles. Mevrouw
heeft gelijk met Emmy voor volgend jaar afgesproken en voordat Emmy
weg ging zei ze tegen haar: “je leeft maar één keer”. Het was ontzettend
gezellig.

Van der Luit

Esther Paauw,
sociaal werker Stg. Voorschoten Voor Elkaar

Voor vervoer en oppas kan worden gezorgd.
Informatie: Voor Elkaar, Tel.: 071 561 9001

“Toen ik hier kwam, waren we bejaarden. Daarna heetten
we bewoners. Toen werden we cliënten, Daarna producten. En nu zijn we afvalproducten.”
Deze uitspraak van de honderdjarige Maria Piël bezorgt mij
koude rillingen. Hoe verschrikkelijk moet het zijn als je het
gevoel hebt afval te zijn. Dan is er toch wel iets heel erg mis
met onze ouderenzorg.
Mevrouw Piël doet die uitspraak in een artikel op het onderzoeksplatform ‘Follow The Money’, geschreven door MAXcollega Cees Grimsbergen. Cees deed onderzoek naar het
zorgconcern Careyn, een grote zorgorganisatie met tientallen verpleeghuizen, thuiszorg en wijkverpleging.
Careyn stond jaren onder toezicht van de inspectie, maar
dit verscherpte toezicht werd eind vorigjaar opgeheven.
Bewoners en medewerkers van de grote zorgconcerns
wantrouwen het management. Ze spreken over ‘zeemeeuwmanagement’: managers komen langs, schijten de
boel onder en vertrekken naar de volgende locatie.

Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, laat weten dat de zorg vaak te wensen overlaat.
Het personeel heeft te weinig kennis over ouderenzorg,
medische problemen worden te laat opgemerkt, er zijn niet
genoeg activiteiten en onvoldoende hulpmiddelen.
Hoe mooi zou het zijn als bij de zorgondernemers niet het
geld, maar de mensen voorop staan.
Door Winnifred van Hooff.
Artikel is overgenomen uit het Max-magazine.

Veel zorgondernemers zien de laatste jaren kleine woonvormen voor ouderen als een gat in de markt. Gaat het in
de kleinschalige ouderenzorg dan zo veel beter? Helaas,
was het maar waar.

11

Sportinstituut Goederaad is al ruim zestig jaar een begrip is in Voorschoten en omgeving en staat bekend om de constante, hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Seniorenfitness

Overig lesaanbod

Woensdag 10.30-11.30 uur

• Conditietraining
• Aerobics
• Judo
• Kickboksen
• Taekwon-Do
• Taijiquan

Seniorengym
Woensdag 11.00-11.45 uur

Raadhuislaan 43, Voorschoten | www.sportinstituutgoederaad.nl | www.goederaadfitness.nl

ameetman
verzekeringen

Al 60 jaar een begrip in Voorschoten!
Voor een eerlijk en onafhankelijk advies.
www.hameetman.nl
info@hameetman.nl

VAN DE REISCOMMISSIE
REISGIDS 2019

Het is februari/maart en zoals gebruikelijk voor deze periode heeft u de VOV-reisbrochure gelezen. Als reiscommissie hopen wij dat de inhoud u is bevallen en dat u
zich inmiddels in groten getale voor de diverse reizen heeft aangemeld. Dat zal ons
stimuleren om ook voor volgend jaar 2020 weer leuke reizen te organiseren.
Vanaf 11 februari kunt u zich aanmelden voor de reizen en doorgaans hebben wij er
eind februari zicht op welke reizen in ieder geval doorgang kunnen vinden en welke
waarschijnlijk niet. In ieder geval zullen wij hier melding van maken in de komende
nieuwsbrieven. Maar van de gelegenheid maken wij nogmaals gebruik om te benadrukken dat wij voor de Kerstmarktcruise een korte periode als boekingsoptie hebben. Deze periode eindigt 1 maart aanstaande. Dus wanneer u dit een leuke reis lijkt,
aarzel dan niet om deze nu reeds te boeken, teneinde te voorkomen dat wij vanwege
te weinig aanmeldingen deze reis nu al zouden moeten annuleren. Dat zou jammer
zijn.

(GEEN?) KRASKORTING

0623 69 0623 (Alléén WhatsApp)
071 561 49 33

Drukkers
met commitment

Reizen

Verder vragen wij uw aandacht voor het volgende. Op de achterkant van de
reisbrochure heeft u kennis kunnen nemen van de advertentie van KRAS-reizen
inhoudende dat wanneer u als VOV-lid via internet reizen boekt bij KRAS u dan
in aanmerking komt voor een korting van 5%. Inmiddels is ons gebleken dat leden die op deze wijze een reis hebben willen boeken te horen hebben gekregen,
dat deze korting sedert 1 oktober 2018 niet meer zou gelden. Dit zou te maken
hebben met de overgang van KRAS-reizen naar TUI-reizen. Dat bevreemdt ons
want KRAS-reizen heeft de VOV bij brief van 28 augustus 2018 bericht dat men
weliswaar overgaat naar TUI-reizen, maar met behoud van alle bestaande contracten. Naar ons oordeel wordt deze korting dan ook ten onrechte niet verstrekt.
Verder is gebleken dat het in de advertentie vermelde telefoonnummer niet bereikbaar is. Inmiddels hebben wij ons hierover in verbinding gesteld met KRAS-reizen,
die overigens onder eigen naam verder gaat bij TUI-reizen, en hopen u hierover
spoedig nader te kunnen informeren.

REISVOORWAARDEN
Dipas druk&print
Industrieweg 76
2712 LC Zoetermeer

Tel.: 079 - 341 86 06
www.dipas.nl
info@dipas.nl
Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WILT U ADVERTEREN IN DE
VOV NIEUWSBRIEF?
Mail dan naar:
advertenties@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Ook vragen wij uw aandacht voor de reisvoorwaarden. Hier heeft een kleine aanpassing plaatsgevonden voor wat betreft de veiligheid van de reizigers en de begeleiders. De afgelopen reizen is gebleken dat deelnemers soms zulke ernstige geestelijke en fysieke problemen hebben dat het niet verantwoord was deze personen
aan de reis te laten deelnemen. Het VOV-bestuur en de reiscommissie hebben dan
ook in onderling overleg besloten dat de reiscommissie zich voor de toekomst het recht
voorbehoudt om deelnemers om vorenstaande reden niet aan reizen te laten deelnemen. Dit is niet leuk maar omwille van de veiligheid van de deelnemer zelf en ook die
van de VOV-begeleiders hebben wij besloten deze beperking in te voeren. Het gaat
hier niet om fysieke beperkingen vanwege het gebruik van rollators of dergelijke, maar
om beperkingen ten aanzien waarvan men voor het maken van reizen in wezen is aangewezen op gespecialiseerde reisorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Zonnebloem.
Niettemin zullen wij als reiscommissie ons uiterste best doen het iedereen naar de zin
te maken en zoveel mogelijk aan de gewenste reizen te laten deelnemen.

TENSLOTTE

Tenslotte maken wij u er op attent op dat in de VOV-reisgids bij de 4-daagse busreis Montferland de vertrektijd niet is genoemd.
De vertrektijd is 9.45 uur van Burgemeester v.d Haarplein. Verder is bij de 7-daagse busreis Elzas en Vogezen onder de reissom
niet expliciet vermeld dat in de reissom ook een afscheidsdiner is inbegrepen. U kunt het wel uit het programma van de laatste
reisdag afleiden maar voor alle duidelijkheid wordt het hierbij alsnog vermeld. Ons excuus voor deze omissies.

DE REISCOMMISSIE
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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.

APRIL
2019

3 APRIL
2019

TINEKE SCHOUTEN HIGHLIGHTS
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!

Concerto Köln DE VIER CONCERTMEESTERS
Italiaanse barok - daar kun je nooit genoeg van krijgen. 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!

MAX PROMS - verslag
Op 1 december reden we met een bus vol met VOV’ers naar de Max Proms in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit feestelijk gebeuren
werd alweer voor de 15e keer gevierd. Voor mij was het de 1e keer. Groot was de verrassing toen bleek dat ik en ook anderen
van de club op de 1e rij zaten, vlak voor het podium. Mooier kon je het niet krijgen.
De uitverkochte hal was schitterend versierd. Dat was al een lust voor het oog en tijdens de muzikale show werden we verrast
door vele licht- en kleureffecten. Duizenden mensen genoten van live muziek en sfeervolle optredens van nationale en internationale sterren zoals: Antje en Romy Monteiro, London Beat, Hot Chocolate, Weather Girls en the New London Chorale. We hebben
Kerst en Oud en Nieuw op één avond gevierd. Dat kwam omdat er TV opnames waren, die kerstavond en met oudjaar zouden
worden uitgezonden. Zo hebben we met een glas prosecco in de hand het nieuwe jaar verwelkomd en klonk uit duizenden kelen:
Gelukkig Nieuwjaar! Al met al een prachtige avond om mee te maken. Dus Aad..... mocht je het dit jaar weer organiseren, dan
ga ik zeker mee!
Irene

DONDERDAG 7 FEBRUARI - WORKSHOP SIERADEN MAKEN - verslag
De zes deelnemende dames hebben onder begeleiding van Petra de Jonge van p67 jewelz een prachtige ketting gemaakt.
Er was keuze genoeg in kleuren, voorbeelden en de uitleg was geweldig. Dankjewel Petra, voor het geven van deze leuke
workshop!

DE MATTHEUS PASSIE
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.
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
2019

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

Het duurt nog even maar de Paasdagen komen eraan en dan is het leuk om een zelfgemaakt Paasstukje op de tafel te hebben staan. U kunt zelf een mooi Paasstukje maken
onder begeleiding van Anneke van Beveren van Atelier Kranneke.

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

17 APR
2019

7 JUNI
2019

WORKSHOP PAASSTUKJE MAKEN

Data: Maandag 15 april en Donderdag 18 april. Max. 8 pers per workshop
Tijd: 10.00-12.00 uur
Kosten: €15,- voor leden, €17,50 voor niet leden
Locatie: VOVgebouw, Einsteinlaan
U kunt zich tot 8 april opgeven bij: anja van teijlingen,0653689517,
e-mail pdcteijlingen01@gmail.com. Het bedrag kunt u voor 1april overmaken op rekeningnummer nl35ingb0006564156, o.v.v paasworkshop.

MUSICAL OP HOOP VAN ZEGEN
‘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. 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 Anja van Teijlingen
Tel: 06 536 895 17 of email: pdcteijlingen01@gmail.com
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EVENEMENTEN

OPROEP
Wij kregen de vraag om vaker verschillende workshops te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan mozaïeken,
dippen en stippen, of nog een keer de sieradenworkshop. De evenementencomissie hoort graag van u of hier
animo voor is. Stuur een interesse-bericht naar: evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

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 hiervoor worden. 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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Laat uw eigen biografie schrijven

VOV COMPUTERWORKSHOPS Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
We zijn nu de laatste periode van het cursusjaar 2018-2019 ingegaan. Wilt u uw kennis over onderstaande onderwerpen
bijspijkeren, dan is dit de gelegenheid.
We hebben de indruk gekregen dat onze leden inmiddels zoveel kennis hebben over de computer, dat er nauwelijks nog behoefte
is aan cursussen en workshops. We vragen ons dan ook af of we niet moeten stoppen met het aanbieden van cursussen en workshops. Onze inloopochtenden blijken wel in een behoefte te voorzien. Geregeld komen leden op de inloopochtenden om hulp te
vragen voor praktische problemen met hun computer, tablet of smartphone. Met de inloopochtenden gaan we dan ook zeker door.

‘Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven...’
Maar zelf doen is een te grote stap.
Vertel ons uw (levens)verhaal en wij zetten het voor u op papier.

► ► DE WORKSHOPS WORDEN ALLEEN GEGEVEN BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING! ◄ ◄

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!

VerhuisService
Voorschoten BV

“Neem tijdig de regie
in eigen hand en
leg uw wensen vast
in een levenstestament”
Bel voor meer informatie naar
071 561 40 40

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

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

Schoolstraat 117-119
Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

WORKSHOP MIJN OVERHEID

WORKSHOP FOTO’S BEWERKEN EN BEHEREN IN W10

Leden: € 20,- niet-leden € 25,- inclusief lesmateriaal en
consumpties.
Cursusduur 2× 2 lesuren op maandagochtend van 10.00
uur tot 12.00 uur.
De overheid en andere instanties maken steeds meer gebruik
van digitale communicatie. 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 11 maart en
maandag 18 maart.

Leden € 20,-, niet-leden € 25,- inclusief lesmateriaal en
consumpties.
Cursusduur 2× 2 lesuren op maandagochtend van 10.00
tot 12.00 uur.
De app Foto’s biedt veel mogelijkheden om op eenvoudige wijze
foto’s te verbeteren en te bewerken. Onderbelichte foto’s kunt u
helderder maken, een scheve horizon horizontaal zetten.
U leert albums maken per onderwerp. Alle mogelijkheden komen
ter sprake.U kunt uw laptop en camera meenemen om te oefenen op uw eigen laptop. Vergeet de netsnoeren niet!
De workshop wordt gegeven op maandag 25 maart en
maandag 1 april.

WORKSHOP FOTO’S BEWERKEN OP DE IPAD

WORKSHOP WINDOS MAIL

Leden € 20,- niet-leden € 25,- 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 op
de iPad, is daar wat aan doen. In deze workshop leert u de app
gebruiken. Dan kunt u foto’s opslaan in mappen, foto’s ordenen
en bewerken. Ook leert u gebruik te maken van de iCloud.
De workshop wordt gehouden op dinsdag 12 maart en
dinsdag 19 maart.

Leden € 20,- niet-leden € 25,- inclusief lesmateriaal en
consumpties.
Cursusduur 2× 2 lesuren op vrijdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur.
Veel mogelijkheden van Windows Mail zijn onbekend bij gebruikers. Zo kun je meerdere accounts koppelen, zodat alle e-mails
in één map ‘Postvak In’ komen. E-mails bewaren in mappen.
Wat is het verschil is tussen CC en BC, hoe maak je een handtekening, wat te doen met spam? Dit en meer leert u in deze
workshop. U kunt uw eigen laptop meenemen om te oefenen.
De workshop wordt gegeven op vrijdag 29 maart en vrijdag 5 april.

WORKSHOP TIPS EN TRUCS IN WINDOWS EDGE

WORKSHOP BESCHERM JE COMPUTER TEGEN MALWARE

Leden € 20,- niet-leden € 25,- inclusief lesmateriaal en
consumpties.
Cursusduur 2× 2 lesuren op vrijdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur.
Lang niet alle gebruikers van Windows Edge kennen de vele nuttige en handige functies van Windows Edge. Zo kun je in Edge
een tekst laten voorlezen, pdf-bestanden voorzien van aantekeningen, een website controleren op betrouwbaarheid, veilig surfen met InPrivate. In deze workshop gaan we alle functies van
Edge na om er zeker van te zijn dat we geen functie overslaan
die voor u van nut kan zijn.
De workshop wordt gegeven op vrijdag 15 maart en vrijdag 22 maart.

Leden € 20,- niet-leden € 25,- 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.
Waar moet u op letten om te voor-komen dat u slachtoffer wordt
van criminelen op internet? Hoe u kunt zorgen voor optimale veiligheid op uw computer? Op deze vragen krijgt u een antwoord
als u onze workshop doet.
Let op: Voor deze workshop moet u uw eigen laptop meenemen.
Vergeet de netsnoeren niet!
De workshop wordt gegeven op dinsdag 26 maart en
dinsdag 2 april.

AANMELDEN: Voor de workshops kunt u zich aanmelden bij: Chris van der Jagt,
Tel: 071 561 84 80 (na 10.00 uur). E-mail: computercursus@vovvoorschoten.nl

DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN
De inloopochtend voor computerproblemen wordt IEDERE donderdag van 10.00
tot 12.00 uur gehouden in het VOV seniorencentrum aan de Prof. Einsteinlaan 3.
Iedereen die een probleem heeft met computer, laptop, tablet of smartphone kan binnenlopen. Uiteraard moet u het betrokken draagbare apparaat (opgeladen) meenemen.
U bent van harte welkom!
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WIE HERKENT
DEZE FOTO?

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

Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

Uw reacties graag vóór
10 maart insturen naar:

kopij@vovvoorschoten.nl

G• J• KRIEK

BV

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

rij

van Huls
t

RederijDagtovan Hulst
van Hulst chten, Rondvaarten
Dagtochten, Rondvaarten
& Arrangementen

Dagtochten, Rondvaarten

& Arrwww.rederijvanhulst.nl
angeme
nten

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



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

Ook
voor klein
onderhoud!

t 071 514 98 59 m 06 15 08 11 77

REACTIES OP DE FEBRUARI-FOTO:

Foto: Ronald Kriek

Deze foto is gemaakt tussen 1950 en 1955 of heel dicht daarbij.
Je ziet de huizen van ACHTER DE KAZERNE, de foto is genomen
van een huis in de Bijdorpstraat dat er nu naar ik denk nog steeds
staat. De huizen waren ongeveer net zo groot als de huizen die nu
nog in het begin aan de linkerkant van de Bijdorpstraat staan.
Ze hadden hele lange tuinen en een heel ruime woonkeuken, voor de
rest dus niet al te groot. Iedereen die naar een woning toe moest kon
daar alleen maar komen via het voetpad dat tussen de huizen en de
tuinen in lag. Links nog net zichtbaar de werkplaats of opslagruimte
van de Gebroeders Kraan, dat een loodgieters bedrijf was (of nog
steeds is).
Henk Noort
Deze blok huizen was de achterkazerne. Op de achtergrond de dorps
kerk, de flat gebouwd door Lobel en links de oude werkplaats van
loodgieters bedrijf van der Peet. Op de Achterkazerne woonde o.a. de
families van Berne (aardappelboer), Stauthamer, de Reus, Wildeboer
en als ik me niet vergis Van Loenen.
De Achterkazerne was te bereiken vanaf de Schoolstraat ter hoogte
van het koffiehuis (Ligthart)? recht tegenover de Kon Marinelaan.
Jan Teske
De huizenrij op de foto was lang geleden het straatbeeld van de
Schoolstraat. De locatie van deze woningen kon men vinden tegenover de Landweg, dat later werd veranderd in Marinelaan.
Naar mijn vermoeden dateert de foto uit het begin van de zestiger
jaren om reden dat het T.V. tijdperk nog maar in een pril stadium verkeerde waardoor het aantal antennes op de daken nog maar summier
was zoals de foto laat zien.
Het huizencomplex bestond uit twee parallel lopende rijen. Het droeg
de vreemde namen Voorkazerne en Achterkazerne. De foto laat ons
de rij huizen en tuinen zien van de Achterkazerne. Ter oriëntatie is het
kleine schuine stukje dak op de achtergrond dat toebehoort aan drogist de Pauw die daar op de hoek van de Schoolstraat deel uitmaakt
van de in 1950 gebouwde winkelgalerij.
Nadat de uit 1905 bestaande oude huizen niet meer konden voldoen
aan de steeds vragende roep om meer comfort en renovatie zeer
noodzakelijk was, deed men besluiten om het complex van de aardbodem te doen verdwijnen, aldus geschiedde. De grote ruimte die vrij
kwam was geschikt om er een drie etage flat te realiseren met de er
vlak naast gelegen winkel van Zeeman.
Aan de achterzijde van deze bouw bevindt zich nu een korte smalle
straat. Hij kreeg de naam Kalkoenstraat. Enkele kleine ondernemers
hebben daar hun bestaan.
Daan Heijmans

De foto van februari is zoals het in het dorp genoemd werd de
Achterkazerne. (Schoolstraat) De huisjes stonden tussen de
Schoolstraat en de Pauwenstraat als je, zoals wij het noemden, de grote poort inging op de hoek bij het zeeppoeder winkeltje van mevr. van Leeuwen.
Aan het einde van de straat was de werkplaats van André en
Kees Peet, zij waren loodgieters. Links op de foto staat de
werkplaats er nog op.
Ik ben er komen wonen in september 1949, ik was toen 3 jaar
en ik heb er gewoond tot 1962. Daarna woonden wij in de
Bijdorpstraat. Wij woonden op 112.
Het was een heel gezellig straatje. Alle buren hielpen elkaar
als het nodig was. Het waren kleine huisjes zonder badkamer,
dus een keer per week gingen we naar het badhuis.
Wij hadden zelfs nog een plee die buiten op het achterplaatsje stond.
Nel de Reus
De toenmalige bewoners van de straat;
Fam. Verstegen (werkte bij de provincie),
Fam. van Loenen
Fam. de Graaf (behanger),
Fam. Zwet (oude molenaar),
Opoe Hogenvorst met zoon Henk (ijsboer),
Fam. van Berne (aardappelhandelaar),
Opoe van Os en buurvrouw Jo,
Fam. de Reus,
Fam. de Jong (vlaggendrager van Laurentius)
Fam. Wildeboer
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EEN PORTRET VAN...

Thea van der Geest

Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf
Wilt u geïnterviewd worden voor deze
rubriek? Stuur dan een bericht naar:
kopij@vovvoorschoten.nl

Thea van der Geest- van der Werf (1959) is een van onze nieuwe vrijwilligers. Reden voor een portret van Thea. Bij haar thuis
valt ons direct de breed verzamelde variëteit van Aziatische gezichtsmaskers in het trapgat op. Wat zou daar achter steken?
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Buiten vijf jaar ingezetene van Voorburg, woon ik mijn leven lang in Voorschoten. Op Leidseweg 84 werd ik geboren
en groeide op aan de Raadhuislaan. Oud Voorschotenaren
herinneren zich nog wel de wasserij van ‘wasbaas Rol’ in de
Noortheystraat. Nadat we vanuit Voorburg terugkwamen,
kochten wij het naastgelegen woonhuis van wasbaas Rol.
Weer twaalf jaar later verhuisden we naar de Van Helsdingenlaan, waar we nu al 22 jaar wonen.’

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?
‘In volgorde zat ik op de Laurentiuskleuterschool, Emanuel
lagere school, Bethaniëschool, het Lucas college en De
Noorderwiek. Het waren rustige kinder- en tienerjaren voor
mij, met zwemmen en lezen als hobby’s. In Vlietwijk verdiende ik als scholier een paar stuivers bij door dagelijks
de buurthonden één voor één uit te laten en op bestelling
boodschappen te doen.’
HOE HEBBEN JULLIE ELKAAR ONTMOET?
‘Op mijn 22e trouwde ik met Jack van der Geest. Wij hebben elkaar leren kennen op een avondje bij een vriendin
met een vervolgafspraak in jongerencentrum de Lindehoeve. Dat vervolgafspraakje weet wat. Er van geschrokken
dat ik echt was komen opdagen ging Jack er op zijn motor
vandoor om af te koelen. Later is dat helemaal goed gekomen en zijn we nu al weer bijna 40 jaar gelukkig getrouwd.’
WAT VOOR WERK DOE JE?
‘Voor de verpleging was ik te jong en werd het zodoende
een kantoorbaan bij het ministerie van VWS. Heel wat jaren
heb ik gewerkt aan de registratie van zorgverleners in het
zogenaamde BIG-register. Tegenwoordig werk ik voor het
Donorregister Kunstmatige Bevruchting waar we ons bezig
houden met o.a. het behandelen van aanvragen van donorkinderen die op zoek zijn naar hun natuurlijke vader. Door
tv-programma’s, zoals Spoorloos, is het aantal aanvragen
sterk toegenomen. Door alle protocollaire regels is het intensief en uiteraard zeer zinvol speurwerk. Nog zo’ n drie
jaar en dan hang ik het werk aan de wilgen om van mijn
pensioen te genieten.’

reden. Daarna ben ik ook overgestapt naar de Goldwing.
Mijn laatste lange solo afstand op de Goldwing was naar
Ierland waar ik de trofee voor ‘de verst komende vrouw op
een solomotor’ ontving. Afgelopen zomer heb ik mijn solomotor ingeruild voor een zijspanmotor. Zo’ n zijspanner
geeft mij meer stabiliteit met rijden. Samen zijn we lid van
de Gold Wing European Federation, een hele grote Europese motororganisatie, en maken we motortochten door
heel West-Europa. Onze andere hobby, reizen, sluit er heel
goed op aan. Wereldwijd hebben we tot nu toe 71 landen
aangedaan. Het verklaart de Aziatische gezichtsmaskers
aan de muur.
Iets heel anders is creatief bezig zijn met haken en weven.’
Red.: Thea toont ons haar artistieke haak- en weefproducten: vesten, een tas, allerlei knuffels, geweven ceinturen en
gitaarbanden en zelfs een gehaakte motordeken.
HOE BEN JE BIJ DE VOV TERECHTGEKOMEN?
‘Op de open dag van 2017 zijn mijn zus Leontine en ik lid
van de VOV geworden. Daar spraken wij ook Elly Vogelaar en haar schoonzus, die graag een kaartclubje wilden
vormen. Sinds die dag komen wij geregeld bij elkaar thuis
om een middagje te klaverjassen. In januari ben ik begonnen met het versterken van de ledenadministratie. Het was
even wennen aan het systeem, maar nu lukt het prima.’
WELKE GEBEURTENIS MAAKTE DIEPE INDRUK IN JE LEVEN?
‘Het plotselinge overlijden van mijn moeder Thea, 8 jaar geleden, en het intensief begeleiden van mijn zieke vader Leo,
die nog maar net een jaar terug overleed. Een goede herinnering heb ik aan de familiereünie een paar dagen voor zijn
dood, met 2 van zijn 3 zussen en 5 van de 6 broers erbij. (In
2018 zijn 2 broers en 1 zus overleden).

WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Jack en ik zijn een motorpaar. Samen hebben we twee solomotoren en twee zijspanmotoren. Jack rijdt altijd al op de
Goldwing. Ik heb zelf 25 jaar solo op een Silverwing ge-
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Als ik kon toveren

En dan waren er van die donkere winterzondagen dat mijn vader de toverlantaarn van zolder haalde. Het was altijd een heel gedoe en gehannes
voordat een filmpje uit het kokertje strak gespannen op het apparaat was
aangebracht. En dan werd - beeld voor beeld - het filmpje gedraaid. En ook
al hadden we de filmpjes al heel wat keren gezien, het bleef voor ons kinderen machtig om in grote zwarte beelden Sneeuwwitje en de zeven dwergen,
Doornroosje maar ook Pat Pokerface en Billy de Kid op de muur te zien.
Tussendoor moest de lens dan wel eens bijgesteld worden omdat hij bol
ging staan door de hitte. En helaas was het uit met de pret toen op een
keer een filmpje doorbrandde. Waarschijnlijk te lang
op een beeld blijven staan. Hemellief, wat stonk dat.

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)

Jaren en jaren later waren het de dia’s die op de
muur of op een scherm geprojecteerd werden. We
zijn allemaal wel eens bij mensen uitgenodigd om
hun vakantiedia’s te komen bekijken. Bij binnenkomst stonden de
eettafelstoelen al klaar. En dus zeeg je met een zucht neer omdat
je wist dat het een lange, lange avond zou worden.
Oké, dan was de heer des huizes uren en uren bezig geweest om
al die negatieven in zo’n raampje te stoppen. En dan was het een
heel gepuzzel en gedoe geweest om ze in de sledes op volgorde
te krijgen. Maar soms hè, zeker in het begin, dan wilde je dat jij dat
knopje mocht vasthouden en je pats pats pats de honderd en nog
wat dia’s door kon draaien.
Het meest erge waren de vakantiedia’s waar ‘zij ook op moest; voor
de verhoudingen.’ Dus Marie voor de kathedraal, Marie voor het
standbeeld, Marie voor de trappen, Marie voor de fontein, Marie
voor... ach Marie eet hier een ijsje. Of anders kreeg je, ongevraagd
geschiedenisles... van een paar uur. En ondertussen zat jij te bedenken
welke smoes je voor het volgend jaar zou bedenken, want dit nooit meer.
Het werd wel beter toen er gefilmd kon worden. Petje af want het waren
best wel grote en zware camera’s om mee op te nemen voornamelijk omdat
het allemaal op celluloid opgenomen moest worden. En dan was het voor
de liefhebber dagen, weken doorbrengen om alle stukjes te snijden en te
lassen om er een wat coherente film van te maken. Op een of andere reden
vond ik het gezoem van de projector altijd een heerlijk geluid. Want helaas,
waren de beelden nu dan wel in kleur, het waren nog steeds stomme films.
Soms ook nog eens letterlijk.
Qua grootte was er niet veel veranderd aan de videorecorder, maar gelukkig kon nu ook het geluid erbij worden opgenomen. Natuurlijk moest je niet
vergeten om het dopje voor de lens weg te halen. Maar hier hoorde je elke
keer weer: “rustig Jan”, “langzaam Jan”, niet te vlug Jan”, als er beeld van
de omgeving werd opgenomen. Zo niet dan draaide de hele omgeving. En
jij ook.
Het was Christiaans Huygens die rond 1654 de toverlantaarn uitvond - een
apparaat waarmee op glas geschilderde afbeeldingen geprojecteerd konden worden. Maar voor hem zal het wel echt toveren zijn als hij vandaag
de dag gelijk het filmpje van bewegende beelden kan zien en horen. Even
ervoor opgenomen met een mobieltje. Maar hoe ze daar nu dat celluloid
filmpje in hebben verstopt ?

MOnique

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

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

Verkiezingen - Dico van Barneveld
Op 20 maart is het weer zover: We kunnen weer naar de stembus.
Zo af en toe mogen we meesturen aan het roer van ons mooie land. Dat doen we dan wel met zo’n 13 miljoen stemgerechtigde medelanders. Helaas vinden veel mensen het niet de moeite waard om hun stem te laten horen. Dat
doen ze wel in de kroeg of op verjaardagen maar eenvoudig een stembiljet gaan invullen is voor ca. 50% kennelijk
te veel moeite. Overigens heb ik altijd geleerd dat als je conflict mijdend wilt zijn, je met familie of vrienden niet in
discussie moet gaan over politiek of geloof, dat leidt meestal tot verhitte koppen en ruzies. Als je wel eens een opmerking maakt die verkeerd valt is de beste reactie die ik ooit gehoord heb: “Interessant, dat jij daar kennelijk anders
over denkt dan ik”. Over genoemde onderwerpen zijn we gewoonlijk zodanig bevooroordeeld dat we onze mening in
een oppervlakkig gesprek toch niet wijzigen.
Het woord “ verkiezing” is ook interessant. Wat verkies je voor het bestuur van ons land? Ik denk vaak over allerlei
onderwerpen: Wat vind ik daar nou echt van? Meestal kom ik tot de conclusie dat ik er niet voldoende van of over
weet. Voor de 2e kamer verkiezingen van 2 jaar geleden heb ik mijn eigen partijprogramma opgeschreven en kwam
tot iets meer dan 30 onderwerpen, waarover ik mijn mening gegeven heb. Conclusie: er was bij vergelijk met de
programma’s van de bestaande politieke partijen weinig overlap.

WWW.DROOMVISIE.NL

Een verkeerd hoofdkussen
is dodelijk vermoeiend

*Aanbieding geldig
t/m 31-12-2018
0p=op

Voorschoten - Schoolstraat 109A
Wassenaar - Langstraat 49

Ik ben tegen splinterpartijen en dus voor een kiesdrempel. Dat zou naar mijn mening de besluitvorming overzichtelijker maken. En ook sluit ik bij voorbaat partijen uit, die niet stroken met mijn visie, normen en waarden.
Ik noem mezelf een sociaal liberaal maar omdat we al veel teveel partijen hebben om slagvaardig te kunnen zijn
heeft het geen nut de SLP officieel in leven te roepen. Hoewel….als er een charismatische, bezielende jonge leider
op zou staan…. Overigens is “mijn” programma met voortschrijdend inzicht wel dynamisch; dus aan veranderingen
onderhevig.
De partijen waar ik me qua mentaliteit en visie gevoelsmatig het meest mee verwant voel hebben door de compromissen die gesloten moeten worden in een regeerakkoord zoveel aan van hun verkiezingsbeloften moeten schaven,
dat ze zelden consequent en betrouwbaar overkomen. Daarom heb ik de draai gemaakt om voor referenda te zijn.
De voorwaarden/spelregels zijn daarbij natuurlijk erg belangrijk. De vraagstelling moet helder en ondubbelzinnig en
de uitkomst bindend zijn bij b.v. minstens 65/35. Maar ja, het ziet er niet naar uit dat er binnenkort weer serieus naar
het invoeren van de referendum-mogelijkheid gekeken wordt.
Ik heb allerlei vraagtekens: Waarom kunnen we ons onderwijs nou niet eens een substantiële injectie geven, zowel
financieel als in kwaliteit. Ik zag onlangs Corinne Vigreux, een van de oprichters van Tom Tom – samen met haar man
Harald Goddijn, die zijn jeugdjaren in Voorschoten doorbracht - in het programma Buitenhof. Zij heeft met privégeld
een ICT-school opgericht waarvoor – onder voorwaarden – geen lesgeld betaald hoeft te worden. Dit soort initiatieven moet ondersteund worden! Alle ontwikkelingen op het gebied van AI [ Kunstmatige Intelligentie] en de kunst van
het hacken [ om dat te kunnen bestrijden] moeten nog steeds meer aandacht krijgen om onze toekomst als land en
samenleving te kunnen verdedigen. Persoonlijk zou ik dat veel liever zien dan potentieel offensieve wapens zoals de
JSF waarvan we er 35 voor € 90 miljoen per stuk besteld hebben.
Zouden we de zieken- en ouderenzorg en allen die daar in werkzaam zijn niet ruimhartiger moeten belonen en moeten we nou echt traineren en beknibbelen op de vergoeding van de Groningers die slachtoffer geworden zijn van
ONZE gaswinning?
Moet het bij veiligheid niet veel meer gaan over handhaven van de afgesproken regels en bij straffen kijken naar het
beoogde resultaat?
Op 20 maart naar de stembus dus. Denk niet: het is maar voor de Provinciale Staten, want de gekozenen kiezen niet
alleen de gedeputeerden voor de provincie maar ook de leden van de Eerste Kamer en dat is de uiterste beoordelingslijn voor nieuwe wetten en besluiten.

Bedenk ook: Wie niet stemt, stemt toch: dan versterk je jouw tegenpartij!
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GISELLA

Gehaktballen,
douchen
en meer...
Tekst en illustraties:
Gisella van Duijnen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De bom barstte! Figuurlijk, vanzelfsprekend.
Toen ik mijn verhaal over het klimaat, de goeroes en de klimaatvaders aan het schrijven was, was onze wereld nog betrekkelijk kalm en sereen. Een paar wolkjes zo nu
en dan, maar zo hoort het binnen een democratie.
Wat gebeurde er om onze wereld bijna tot instorten te brengen? December is een
drukke maand, Sinterklaas, cadeautjes, kerstvoorbereidingen, vrije dagen... genoeg
te doen. Wist u trouwens dat de meeste echtscheidingen in januari plaats vinden?
Zitten echtparen teveel op elkaars lip tijdens de vrije dagen? Wie weet?

De bijna catastrofe gebeurde ongeveer midden januari. Een vooraanstaande politicus van een vooraanstaande partij deed iets ongelofelijks dom. En dan te bedenken dat hij niet zo lang geleden nog
“de slimste mens” was geweest! Hij gaf een interview aan de meest gelezen ochtendkrant en doodleuk vertelde hij,
dat de klimaatdoelen helaas niet haalbaar waren. Vriend en vijand waren in shock.
Als ons land door ayatollahs geregeerd zou zijn, was tegen deze klimaatongelovige onmiddellijk en onherroepelijk
een “fatwa” uitgeroepen. Hoe kan het dat iemand het in zijn hoofd haalt zoiets te zeggen? Inmiddels, na de shock,
waren de reacties niet mild. Interviews in kranten, talkshows, verontwaardiging alom... maar ook bewondering. Er
werden maatregelen in stelling gebracht en er werd gespeculeerd over de val van de regering. Maakt u zich geen
zorgen beste VOV-ers, het was voor de bühne. Er komen verkiezingen en onze politici zijn al begonnen met zich te
profileren.

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

Klimaatakkoord te duur? Niet zozeer in de te nemen maatregelen, maar in de organisatie daarvan.
Ik heb op internet veel gelezen en weinig begrepen over Klimaatakkoorden en sectoren, behalve dat alle sectoren
moeten samenwerken om draagvlak te creëren en dat de voorzitters van de verschillende sectoren een honorarium
krijgen voor 16 uur werk per week van februari tot eind
van het jaar van 4.200 euro per maand, plus reiskosten.
Intussen waren bij onze zuiderburen de scholieren zo
boos geworden dat het klimaat niet serieus werd genomen dat ze gingen staken, met toestemming van hun
rector, die het er volkomen mee eens was. Onze scholieren willen ook zo’n staking. Goed of niet, de meningen
zijn zoals gebruikelijk, verdeeld.
En wat doen wij, de ouderen? Niemand luistert toch naar
ons, we zijn al afgeschreven. Neen, toch niet? Ik heb
me vergist. Er komen verkiezingen en dan komen we “in
the picture”. We zijn weer “lieve kwetsbare ouderen” die
zorg en aandacht nodig hebben.

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

VERENIGING OUDERENBELANG VOORSCHOTEN
REIZEN
Samen op reis. Wij organiseren meerdaagse reizen en dagtochten.
EVENEMENTEN
Bezoek aan theater, musea, beurzen, musicals en concerten.
Jaarlijks een Kerstdiner en een feestelijke avond met muziek
NIEUWSBRIEF
De leden van de VOV ontvangen 9 keer per jaar een nieuwsbrief.
BELANGENBEHARTIGING
Wij geven voorlichting over ontwikkelingen op diverse gebieden,
b.v. WMO en domotica. Hulp bij aangifte inkomstenbelasting.
KORTINGEN
Leden krijgen korting bij div. bedrijven in Voorschoten en korting
bij een aantal verzekeraars op de ziektekostenverzekering!

COMPUTERCURSUSSEN
De VOV verzorgt cursussen op computer of Ipad/tablet.
LIEF EN LEED
Zeer gewaardeerd is het bezoeken van leden die lief of leed ervaren.
ONTSPANNING
In een ontspannen sfeer anderen ontmoeten, een praatje maken of
een spelletje doen op onze koffieochtend en op onze soosmiddag.
ACTIVITEITEN
Een aantal activiteiten zijn: Bridgen, klaverjassen, tekenen/
schilderen, boetseren, handwerken, biljarten, patchwork.
Voor een compleet overzicht en de juiste tijden
kunt u kijken op: www.vovvoorschoten.nl

SAMEN ONTSPANNEN • SAMEN OUD WORDEN

Intussen komen organisaties met nieuwe ideeën, zoals
een gehaktbal per week, sommige gaan tot twee, en niet meer dan vijf minuten douchen. Met het douchen heb ik
geen probleem, maar dan ook geen reclame voor luxe badkamers, waar men in een super schuimbad met een glas
champagne in de hand en volop brandende kaarsen kan relaxen. Trouwens, kaarsen branden is ook slecht voor het milieu, nietwaar? Met de
gehaktbal heb ik problemen.
In mijn kinderjaren hadden we een Armeense huisarts: dokter Archavir,
een imposante man met een imposante buik en dol op lekker eten. Voor
hem was vlees de bron van voeding en gezondheid, de spierversterker
bij uitsteek. Immers onze voorvaderen, de jagers, hadden de mensheid
van de ondergang gered.
Tegen mijn fragiele oude oma zei hij altijd (in slecht Italiaans): “Gracieuze edele dame oma! Een goede biefstuk eten en gaat u dansen met uw
lieftallige kleindochter.” Daarom om zeker te zijn wil ik toch alles blijven
eten. Met mate. Ook vlees met dank aan dokter Archavir.
Met al dat gedoe over gehaktballen, douchen en meer... heb ik geen tijd
gehad om de nieuwe Reisgids te bestuderen. Hij ziet er goed uit met
leuke dag- en meerdaagse reizen en iedere maand is er iets te doen.
We kunnen een mooie zomer beleven.
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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 Groenewege
Men maakt wat mee!

Ik heb de leeftijd en lichamelijke conditie bereikt,
die impliceert, dat ik niet meer zonder thuishulp
kan. Het woord “zielig” komt niet in mijn gedachten.
Eerder denk ik: “Het zij zo!” Iedere thuishelp(st)er
wordt door mij met gejuich, neen dat is overdreven,
vriendelijk begroet. Met genoegen ondervind ik, dat
mijn vriendelijkheid wordt gedeeld. De hulp blijkt een
sleutelbos bij zich te hebben, die hem/haar in staat
stelt mijn woning te betreden. Vóórdien heeft zij/hij
haar/zijn komst aangekondigd door op de buitenbel
te drukken. “Goeden morgen” hoor ik van ver komen. Uiteraard zeg ik dat na. Het eerste wat men
vrijwel altijd vraagt is: “Heeft u goed geslapen?” Mijn
antwoord is ook altijd hetzelfde (soms in strijd met
de waarheid): “Ja”. Het ijs is daarmee gebroken. Ik
kan dan zien met wie ik te maken heb. Als het een

bekende is hoef ik niet veel te zeggen. Men gaat direct aan de gang. Wat
men nodig heeft ligt in de badkamer klaar. Verder gaat alles op rolletjes. Bij
een thuishulp, die ik nog niet eerder gezien heb, gaat het anders: “Rechtuit
ziet u mijn badkamer, aan de muur hangt een washandje, een “schrubwashandje”. “Hoe zegt u?” Mijn kunstgebit bevindt zich in de badkamer, dus ik
herhaal hetzelfde woord. “Wat moet ik daarmee?” ”Daarmee mag u mijn
benen schrubben”. “Oh”. “U vindt in de badkamer een handdoek. “Heeft u
ook een teiltje?” “Dat heeft u niet nodig, u kunt het liefst warm water in de
wasbak laten lopen en dan de stop erin doen”. Als mijn benen geschrubd
zijn (ik lig nog languit op bed) komen mijn “teentjes” en steunkousen aan
de beurt. De eerste wekken soms wat verwondering, maar al doende leert.
De steunkousen worden gevolgd door scraps. “Hoe zegt u?” Zonder gebit:
“scraps”. “U doet die om mijn benen om de druk te verhogen, u begint met
het grote stuk (heeft geen links of rechts). De witte kant hoort buiten, u
begint bij de hiel en gaat dan naar boven (links/rechts), niet te strak. Dan
neemt u een hielstuk (daarop staat wel links of rechts). Die mag u wel stevig aantrekken. Dan volgen mijn gewone kousen”. Vervolgens kom ik van
mijn bed en ga ik de hulp voor naar mijn badkamer.
Theo
Nagekomen: Vraag van de hulp: “Kan ik nog iets voor u doen?” “Ik zou
graag willen, dat u 2 sinaasappels voor me perst. Het persapparaat staat
in de keuken. Er liggen 2 sinaasappels bij en 2 glazen, één voor de sinaasappels en één voor water voor mijn medicijnen”. Komt de hulp de kamer
binnen met 2 glazen sinaasappelsap (althans daar moet het voor doorgaan) en geen water! Blijkt dat zij het sap over twee glazen heeft verdeeld
en aangevuld met water. In zo’n geval kan ik het niet laten in lachen uit te
barsten. Ik hoop daarbij, dat de hulp zich dan niet beledigd voelt.

Hallo allemaal

Loterijen hebben vrijwel nooit mijn belangstelling. Een staatslot heb ik nooit in mijn
bezit gehad. Wel heb ik me ooit laten overhalen om mee te doen aan de giroloterij.
Daar heb je geen omkijken naar. Eens in zoveel tijd wordt er een bedrag op je
rekening ingehouden en een eventuele prijs wordt aan je rekening toegevoegd.
Het is begrijpelijk, dat het inhouden met grote regelmaat plaats vond, maar dat het
toevoegen uiterst zelden om niet te zeggen nooit gebeurde. Tot … de grote klap
toch kwam!
Op mijn afrekening stond de nog nooit door mij waargenomen tekst: PRIJS GIROLOTERIJ 18 OKTOBER 1x (neen het bedrag onthul
ik nog even niet; het werd trouwens ook nog even geheim gehouden) GEFELICITEERD MET UW PRIJS ST. UITVOERINGSORGAAN FIN. AKTIE.
Het is enige tijd geleden, mijn vrouw leefde nog en we woonden in een zogenaamd plantsoen in Voorschoten. We sloegen ons er niet
om op de borst, maar het is zo, dat wij geluk graag met anderen deelden. In de regel was dat onze familie, maar deze keer dachten
we ook aan onze buren, hetgeen ruim moest worden genomen. Het plantsoen, waarin we woonden, telde 16 huizen. We gingen dan
ook uit van 16 x 2 = 32 buren (we wilden niemand voor het hoofd stoten).
Al deze buren wilden we graag in ons geluk laten delen. Als u mijn vouw gekend heeft weet u, dat het plannen voor uitstapjes maken
in haar natuur lag en vlak mezelf ook niet uit. We prikten een datum en namen toen met al onze buren contact op om hen te polsen
of zij op die datum met ons op pad wilden. De meesten hadden er wel oren naar en zo gebeurde het, dat er op een zaterdagmorgen
een grote touringcar ons plantsoen kwam binnen rijden. We stapten met niet minder dan 45 man/vrouw (buren en familie en wij
tweeën) in en toen ging het richting Brussel. Daar aangekomen (na enkele tussenstops voor o.a. koffie met gebak in een restaurant
op onze route), verspreidden we ons. We spraken af, dat we elkaar om 16.30 uur weer bij de bus zouden treffen voor de terugreis.
Die afspraak werd door allen goed nagekomen en precies op tijd reden we dan ook weer richting Nederland. We hadden echter
nog een verrassing in petto. In een restaurant in Prinsenbeek hadden we n.l. een diner besteld als afsluiting van ons uitstapje. Dat
bleek in één woord grandioos te zijn en thuis gekomen was onze conclusie, dat we onze prijs niet beter hadden kunnen besteden.
Inderdaad, zo mooi had het kunnen zijn. De ontnuchtering kwam echter toen wij de hoogte van onze prijs nog eens goed tot ons door
lieten dringen. Onze mooie plannen werden erdoor meteen de grond door ingeboord. Zegge en schrijve: TWEE EURO!!!! Ik wist niet
eens, dat er prijzen in die orde van grootte bestonden!
Theo
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06 14 62 67 58
mail@sandra4events.nl
www.sandra4events.nl
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Vanaf maart verhuist het Alzheimer Café van de Merelhof naar de Odensehuiskamer in Voorschoten. Het Alzheimer Café
is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familieleden en andere belangstellenden, waaronder mantelzorgers en ook de professionele verzorgers.
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Diegenen bij wie de diagnose dementie nog niet is gesteld, maar wel denken aan dementie te lijden, zijn ook van harte
welkom. In een ongedwongen sfeer krijgen betrokkenen informatie, ontmoeten lotgenoten en deskundige hulpverleners,
en kunnen al hun vragen kwijt. En dit allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café.
De verhuizing van het Alzheimer café naar de Odensehuiskamer is een logische stap, stellen de bestuursleden Ton Goemans en Hans Cornelissen, beiden zijn vanaf de oprichting 13 jaar geleden betrokken bij het Alzheimer café.
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

ALZHEIMER CAFÉ NAAR DE ODENSEHUISKAMER

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.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
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Als bestuursleden van de toenmalige SWOV (Stichting Welzijn Ouderen Voorschoten) en later Voorschoten Voor Elkaar
hebben zij in 2015 een beleidsplan opgesteld waarin zij een stevig onderbouwd pleidooi hielden voor één brede welzijnsorganisatie in ons dorp. Nu Voorschoten Voor Elkaar zich in die richting ontwikkelt, vinden de twee bestuursleden van het
Alzheimer café het ook logisch om als eerste het Alzheimer café als project onder te brengen bij Voorschoten Voor Elkaar
en het café te verhuizen naar de Odensehuiskamer.
De concrete doelstelling van het Alzheimer Café is altijd geweest om 3 mensen per avond te helpen, dan is het café geslaagd. Dit is de afgelopen jaren zeker gelukt en dat betekent dat over afgelopen 13 jaar ongeveer 350 mensen in het
Alzheimer Café zijn geholpen. Tegenwoordig worden er gemiddeld per avond 45 tot 50 bezoekers ontvangen, waarvan een
groot aantal voor de eerste keer het café bezoeken.
Op 20 februari vond voor de laatste keer het café plaats in de Merelhof.

Op woensdag 20 maart vindt de bijeenkomst plaats in de Odensehuiskamer, Prof. Einsteinlaan 2f.

Rical Cleaning Products
VOORSCHOTEN
071 576 71

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

Het thema van 20 maart is ‘De Odensehuiskamer en andere ondersteuningsmogelijkheden’. Gastsprekers zijn Esther
Paauw en Hester van Kruijssen, sociaal werkers bij Voorschoten Voor Elkaar. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
en einde 21.00 uur.
Neem voor meer informatie contact op met :
Voorschoten Voor Elkaar (T: 071 5619001)
of neem een kijkje op de website:
www.voorschotenvoorelkaar.nl.

Foto: AvtHul
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UITLEG HERSENKRAKER (PAG. 9)

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

kopij@vovvoorschoten.nl

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

Wenst u goed en vrijblijvend advies?
Wilt u een professionele behandeling?
Bel dan naar de Tandprotheticus,
dé specialist op het gebied van
aanmeten en vervaardigen
van gebitsprotheses.
Wij zijn ook gespecialiseerd in
implantaatgedragen protheses.
Joh. Vermeerplantsoen 3a
2251 GP VOORSCHOTEN

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ WASSENAAR

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

Aangesloten bij:

PUZZELEN
REBUS
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
ROEST
TWEEWIELERS

Schoolstraat 62
071 561 24 96
Korting navragen in de winkel

R. Wagnerlaan 85 - 071 561 48 48

alleen op vrijdag speciale
korting voor ouderen

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50
KINDERKLEDING KINDERSCHOENEN

FASHION 4 KIDZ

Schoolstraat 113 - 071 562 0050

10% korting

Treubplein 2
071 561 79 79

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

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

VOV SENIORENCENTRUM
Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34 - www.vovvoorschoten.nl
BRIDGEN
Maandagmiddag van 13.30-16.30 uur.

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

Gijs Lyklema, Tel: 071 5428536

Dobbeweg 3

Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.

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

Heti en Rob Rietveld, Tel: 071 5619639/
0619695760

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84

KLAVERJASSEN

5% korting op
aankopen voor uzelf

Zaal open: 13.00 uur.

Dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur.

Excl. afgeprijsde artikelen

Thea de Jong; Tel: 071 5316358

5% korting
op het
notarieel
honorarium

BILJARTEN/KLAVERJASSEN

G. BESUYEN

7,5% korting

mspiegeler2@gmail.com
Johan Willem Frisolaan 3c
0614641125

ACTIVITEITEN IN HET VSC

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

10% korting op
onze geldende
tarieven

Richard Wagnerlaan 85

WONINGTEXTIELHUIS

Molenlaan 35f1
Chr.
Huygenstraat 10a
2251
CB Voorschoten
info@we-je-em.nl
2251 CH Voorschoten
www.we-je-em.nl
info@we-je-em.nl
071-5426709

ZWEMBAD HET WEDDE

GOLFBAAN HET WEDDE
Tarieven navragen bij golfpro

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

zie advertentie
in dit blad
Schoolstraat 109a, Voorschoten
Langstraat 49, Wassenaar

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

koffie bij ons
voor €1,25

Molenlaan 35, Voorschoten

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

VOV leden ontvangen 10% korting

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

’t BLOEMENHOFJE

KERAMIEK/HANDWERKEN

Winkelcentrum N-Hofland
071 576 56 33
www.bloemenhofje.nl

Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 5761524
alleen van 18.00-20.00 !

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
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

PATCHWORK

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.

17 jan. t/m 4 april 2018.
19 sept. t/m 5 dec 2018.

Wakkere
Makker
Hondenservice Voorschoten

Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur

✓ Uitlaat in kleine groepen
✓ Individuele training
✓ Gedragstherapie

Lia Winkelman Tel: 071 5765100

06 83 53 74 74 | marijke@wakkeremakker.nl

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

Laat uw eigen biografie schrijven
Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden:

info@Life -In-Letters.nu
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VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO ROEMER!

ADVERTEREN OP DEZE PAGINA?
Mail naar: advertenties@vovvoorschoten.nl

DAGREIZEN

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 071 561 76 16
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Peter de Boer, Tel: 071 561 56 96
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie: Thea van der Geest, 06 55 96 61 91 (bellen
vanaf 13.00 uur)
Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84. Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl
Public Relations: Sandra de Jong, Tel. 06 14 62 67 58
mail@sandra4events.nl

Evenementencommissie:
Ton Blom, Tel. 071 576 57 11
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Thea Zweers; Tel.: 071 561 4084

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

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

Anko Hamringa; Tel: 071 5613951

Kaarten, rummicup, kletsen, bingo!

PEDICURE
SONJA ZOETEMELK-NEDERHOF

Op vertoon van uw
VOV ledenpas:

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur.

Korting navragen in de winkel

CORRESPONDENTIEADRES:

Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.

SOOSMIDDAG

Rijwielspecialist
Voorstraat 13
(071) 561 27 02

COLOFON

MEERDAAGSE REIZEN
Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

Computercursussen: Chr. v.d. Jagt, Tel: 071 561 84 80
computercursus@vovvoorschoten.nl
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
E-mail: theovov@gmail.com
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. Foto’s gemaakt tijdens evenementen en activiteiten worden uitsluitend gebruikt voor plaatsing
in de Nieuwsbrief en/of de website en niet gebruikt voor andere
doeleinden. Heeft u bezwaar tegen plaatsing dan kunt u dit melden bij bestuur of redactie. 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

