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Ingezonden gedichten door onze leden.

Van de Redactie

Nico over onderwerpen in de Nieuwsbrief, maartse buien
en het organiseren van de Voorschotenloop.

‘Altijd wat te doen en voor ieder wat wils’, dat is het mooie van onze vereniging. Zet u alvast de ‘Open dag’ op 24
april, waarop u met alle VOV activiteiten kunt kennismaken, in uw agenda.

Voorzitter Aat Stahlie over o.a. de vele activiteiten
die de VOV u te bieden heeft.
Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op 3 mei
en de open dag op 24 april a.s.
Hulp bij uw belastingaangifte nodig? Bel de contactpersoon.
Ervaring van een HUBA, waar moet u op letten?
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De nieuwe boekenkast, jeu de boules en biljarten bij de VOV.
De bridge-kalender en uitleg over de Zomerbridge.
Verslag van bezoek aan leden bij feestelijkheden of
verdrietige zaken en de Mantelzorg 3-daagse Voorschoten
Bericht van de reiscommissie over de komende reizen en
uitleg over de ‘Kraskorting’ bij boeking via internet.
Overzicht van de evenementen in 2019 en een
belangstellingsregistratie voor nog te plannen evenementen.
Nieuws over de computer-workshops
en informatie over de computer-inloopochtenden.
Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
Elke maand een interview met één van onze leden.

Met het groeiend aantal leden en het steeds breder aanbod activiteiten groeit ook de vraag naar vrijwilligers. De redactie sprak
deze keer met Theo Bakker, die sinds jaar en dag de bezorging van de Nieuwsbrieven regelt. Het bezorgteam van Theo brengt de
nieuwsbrief bij u thuis en op ruim 1400 andere adressen. Een niet geringe prestatie. Theo komt de laatste tijd enkele bezorgers
tekort en moet elke maand puzzelen om eruit te komen. Laat het Theo weten als u wat bezorgadressen voor uw rekening wilt
nemen. U pakt dan meteen een paar nieuwe bestemmingen voor een fiets- of wandeltocht mee.

Jan
Kijk, daar gaat meneer Splinter.
Hij is weer gekomen.
Met zijn winterlaarzen loopt hij door de plassen.
Onder de hoge bomen.
En hij loopt te dromen, over hoe het was.
Wat is er toch aan de hand?
Haast geen ijs en sneeuw.
Wat een trammelant!
Daar komt een meeuw.
Die pikt de laatste kruimels uit zijn hand.
Nu heeft hij niets meer.
Hij gaat op zoek naar spijs en drank.
Maar de mensen zijn nu zuinig.
Ze gaan er vandoor.
Met N.S. of Hollands spoor
Jan splinter gaat ook.
En laat zich bruinen bij zand en zee.

Zo beidt hij zijn tijd al zijn dagen.
Dan wordt het te warm.
Hij houdt niet van de tropen.
Het wordt hem al zwart voor de ogen.
En hij gaat lopen.
Op weg naar zijn “farm”.
Onder heldere luchten en regenbogen.
Over stenen, stronken en heggen.
Komt hij eindelijk thuis.
Zijn butler verwacht hem.
Hij salueert.
“Wee hij, die het kleine niet eert”.
Hij rijdt hem naar huis.
En is zo gelukkig.
Hij kan niets meer zeggen.
“Wee hij, die het grote niet eert”.
					
M.L.

Zijn laarzen zijn thuis.
Zijn sandalen zijn mee.
Zijn zwembroek aan en hop in de zee.
Hij geniet met volle teugen.
Zwemt in het water.
En wordt bedolven.
Door de schuimende golven.

Rubriek over onderwerpen van vroeger.
De toverlantaarn, dia’s, films en meer...
Dico van Barneveld: ‘Stopwoorden’.
Gisella van Duijnen; ‘Afvalproducten versus Hofjes’.
Theo Groenewege; ‘Mijn tienerjaren’.
Elke maand een leuke puzzel en uitleg van de Bridge
‘Hersenkraker’ van pag 11.
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Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.
Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Daar
M.L.

In het door stof beschenen zonlicht lag de straat.
Vol afgevallen blad, dat al wat kleurde.
De lucht was blauw.
De aarde geurde.
Het was warm.
Het gebeurde.
De kinderen kwamen uit school.
De lucht was vol blijde stemmen en jool.
Allemaal zonnekinderen.
Honden speelden met elkaar.
Men keek ernaar.
De meisjes hadden tule rokjes aan.
Elfjes.....met een toverstaf.
M.L.

Het voorjaar dient zich aan, dat is merkbaar aan de natuur. De krokussen zijn alweer op hun retour en de narcissen staan fier
ontsprongen. De Keukenhof is vanaf 21 maart open voor publiek en kunnen we weer genieten van de bloemenpracht. Een paar
weken terug was het zelfs zo warm dat ik dacht dat we direct doorgingen naar de zomer. Maartse buien onderbraken echter het
voorjaarsgeluk. Gisella schrijft erover in deze Nieuwsbrief.
De maartse buien zorgden er ook voor dat de
City Pier City Loop in Den Haag werd afgelast.
Dat is niet eerder in het 45-jarig bestaan van
de CPC voorgekomen. Het afzeggen van de
42.000 lopers moet een zware beslissing voor
de organisatie zijn geweest. Op dezelfde dag
werd de halve marathon van Harderwijk gelopen. Die ging wel door, maar eindigde eveneens in een klein drama. De route was niet
goed aangegeven waardoor de snelste lopers
de verkeerde kant opliepen en de uitslag ongeldig werd verklaard. Weg eerste prijs van
600 euro voor de winnaar. Als een van de voormalige organisatoren van de Voorschotenloop
maakte ik ooit iets dergelijks mee. Het zal 2005
zijn geweest. Anders dan andere jaren liep de
geplande route van de Voorschotenloop vanaf
de start bij het Wedde linksaf de Mozartlaan in.
De begeleidende motorrijder, die voorop reed,
was niet op de hoogte gebracht en ging na de
start rechtuit over de Richard Wagnerlaan in
plaats van linksaf. De meute hardlopers massaal verkeerd lopend achter zich aan. Erger kan je als organisator bijna niet meemaken. Na een rondje door het dorp te hebben gereden kwam de motorrijder met de hem nog steeds volgende renners terug de
finish over. ‘Het leek iets korter dan anders’, zei een enkele loper. Verder had niemand deze blunder in de gaten.
Voor wie het geldt is het ook de tijd voor het invullen van de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. De Hulp Bij Belasting Aangifte
(HUBA) binnen de VOV helpt u er desgewenst bij (contactpersoon: Peter de Boer). De reiscommissie schrijft over de aankomende
meerdaagse reizen naar Kent en Montferland. Prachtige reizen die u niet mag missen. Monique brengt u met haar verhaal terug
naar de tijd dat jongeren aan de deur kwamen voor een ‘heitje voor een karweitje’. Ik heb stapels karweitjes. Jammer dat het fenomeen niet meer bestaat. Tenslotte brengt ons bestuur in haar bericht uitsluitend positieve berichten over onze vereniging. Beter
kan ik dit redactiebericht dan ook niet afsluiten.

FOTO MAART BRIEF

Een bijzonder mooie en
sfeervolle foto gemaakt
in het Burgemeester
Berkhoutpark door
Willem Burwick.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende brief is een dubbelnummer voor mei en juni en zal
vanaf 27 april verspreid worden.
Inzendingen die ons uiterlijk 10 april
bereiken zullen we graag opnemen.
Ik wens u weer veel leesplezier.

NICO FENNES
Eindredacteur
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VAN HET BESTUUR

2e vestiging geopend!
Gezondheidscentrum Dr. van der Stoel,
Wijngaardenlaan 2
2252 XN Voorschoten

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

In deze aprilbrief hebben we alleen maar positieve dingen te melden. Het
zangkoor is inmiddels met veel onderling plezier van start gegaan, onder
de aanstekelijke leiding van Henny van Noort. Bent u nieuwsgierig, en
wilt u wellicht ook meezingen met de gezellige, bekende muziek, kom
dan gerust eens kijken. Contactpersoon is Corrie Zoetemelk, e-mail mimpen08@outlook.com of telefoon 071-5613137; daar kunt u informeren
op welke zaterdagen er gezongen wordt. (zie ook de agenda op www.
vovvoorschoten.nl)

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

De nieuwe Reisgids is uit en er komen al veel aanmeldingen binnen.
Graag wijzen wij u erop dat het voor de organisatie van groot belang is
dat we tijdig weten hoeveel animo er voor de reizen is, zodat we de gereserveerde hotels, excursies en dergelijke kunnen bevestigen. Dus heeft
u interesse om mee te gaan, laat dat dan graag zo snel mogelijk weten.
Meer informatie vindt u elders in dit blad.

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

De HUBA’s zijn ook weer actief; zij helpen u een handje bij het digitaal
invullen van de belastingpapieren. Vanaf 1 maart kunt u bellen met een u
bekende HUBA of met Peter de Boer op 068-338 7888.
Per 1 maart heeft nu ook Biljartvereniging Voorschoten, vanuit de Merelhof, bij ons onderdak gevonden op de donderdagavond. Langzaam
maar zeker is ons clubgebouw nu doorlopend bezet met activiteiten. Het
bestuur denkt daarom na over uitbreiding van het gebouw. Dat gaan we
nader toelichten op de Algemene Jaarvergadering van de VOV, die wordt
gehouden op 3 mei 2019. Zet de datum alvast in uw agenda, dan mist u
niets!

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.

Gesproken over activiteiten: Steeds vaker blijkt uit wetenschappelijke
onderzoeken dat een goed sociaal netwerk gunstig werkt op geluk, gezondheid en levensduur. Vooral goede relaties maken ons gelukkiger en
gezonder. Bewezen is, dat wie meer geïsoleerd leeft dan hij wil, zijn gezondheid gemiddeld eerder achteruit gaat en hij korter leeft.

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.

Bij de VOV heeft u veel keuze uit activiteiten, samen met anderen. Op 24
april is er in ons verenigingsgebouw een ‘Open Dag’ waar u kennis kunt
maken met alle activiteiten die door en bij de VOV georganiseerd worden. Bent u niet meer zo ‘actief’, maar toch wel graag onder de mensen,
kom dan eens gezellig naar de koffieochtend op dinsdag, of de soos op
vrijdagmiddag, waar iedereen zin heeft in een praatje en er tijd is voor
spelletjes en bingo. Laten we er met elkaar weer een blije lente van maken!

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

Aat Stahlie
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

vrijdag
3 mei 2019
aanvang:
14.00 uur

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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VOV Seniorencentrum,
Prof. Einsteinlaan 3
Voorschoten

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
1.

Opening om 14.00 uur

2.

Vaststellen agenda.

3.

Goedkeuring notulen vergadering van 18 mei 2018.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken.

5.

Jaarverslag 2018.

6.

Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019.
Goedkeuring te reserveren gelden.

Rical Cleaning Products
VOORSCHOTEN
071 576 71

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

7.

Goedkeuring financieel beleid 2018 en decharge van het bestuur.

8.

Benoeming kascommissie 2019.

9.

Samenstelling van het bestuur:
Volgens rooster aftredend: Dik Zweers; hij stelt zich beschikbaar voor
herbenoeming. Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid:
André In ‘t Veen. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich
tot uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering melden bij het bestuur.

10.

Rondvraag.

11.

Sluiting.

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

Beste leden van de VOV,

UITNODIGING
OPEN DAG
WOENSDAG 24 APRIL
VAN 14.00 UUR TOT 17.00 UUR
VOV GEBOUW,
PROF. EINSTEINLAAN 3,
VOORSCHOTEN

Na het grote succes vorig jaar, gaat het bestuur in het voorjaar van 2019 wederom een Open Dag organiseren, en daar willen wij u graag voor uitnodigen.
Tijdens deze Open Dag kunt u onder het genot van een kopje koffie met wat
lekkers kennis maken met de bestuursleden, coördinatoren en vrijwilligers en
een indruk opdoen van alle activiteiten die de VOV in haar programma heeft.
En, als u zin heeft en als de spelleiders aanwezig zijn, kunt u een kaartje leggen, bridgen of biljarten. Misschien heeft u wel leuke ideeën voor een nieuwe
activiteit, of wilt u zelf ook vrijwilliger worden. Laat het ons weten.
Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen en kennis met u te maken
op woensdag 24 april.
Met vriendelijke groet, VOV Bestuur
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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.
Zonder schokken
Bij zwemmen zijn er geen harde schokbewegingen die opgevangen moeten worden, zoals bij hardlopen. Zwemmen belast uw gewrichten dus veel minder. Opstaan, aankleden, een jas aantrekken – met
stramme knieën kan dat heel moeizaam gaan. Voor mensen met stramme gewrichten kan zwemmen
daarom een erg heilzame vorm van bewegen zijn. Het traint de flexibiliteit van uw gewrichten, ook op
hogere leeftijd – zwemmen is misschien wel de beste lichaamsbeweging voor ouderen.
Fun en fris
Water trekt ons aan. Aan het water zijn kalmeert en geeft energie, in het water zijn geeft kracht.
Zwemmen is leuk, verfrist en biedt door inspanning de broodnodige ontspanning.
Zwembad Het Wedde
Zwembad Het Wedde biedt u een scala aan zwemactiviteiten.
Een bezoek aan het zwembad is eenvoudig en niet duur. U kunt er in een
sportieve omgeving, op verschillende niveaus werken aan uw lichaam of lekker
ontspannen. Wanneer zien we u (weer)?

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

➡
➡
➡
➡
➡

Het 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.

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.

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.

ERVARING
VAN EEN
HUBA

De HUBA is de vrijwilliger die onze leden
helpt bij het aangeven van de inkomstenbelasting (HUBA: hulp bij aangifte). Soms
komt het voor dat iemand de hulp van een
HUBA inroept omdat hij of zij problemen heeft met de belasting
en daar zelf niet uit kan komen.
Zo werd ik gebeld door een persoon die een aankondiging van
beslaglegging had ontvangen. We maakten een afspraak voor
de volgende dag. Toen ik aanbelde zei de mevrouw die open
deed dat er al iemand was geweest. Die zou zich niet hebben
voorgesteld en alleen hebben gezegd “belasting” en ging naar
binnen. De man heeft aantekeningen zitten maken en is zonder iets achter te laten vertrokken.
De brief met de aankondiging van beslaglegging lag op tafel.
Het betrof een aanslag lokale belasting van de “Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland”. Ik stelde voor om het kantoor te
bellen. Daar wist men te vertellen dat de vordering nog open
stond. Of de vreemde bezoeker een deurwaarder was van
het belastingkantoor wist men niet. De deurwaarder die Voorschoten als werkgebied heeft was niet aanwezig. Zodra hij op

kantoor zou zijn, zou men hem vragen en mij terugbellen. Overigens zou een deurwaarder altijd een proces-verbaal achterlaten en dat was in dit geval niet gebeurd aldus de eerder genoemde mevrouw. Die vervolgens tot de ontdekking kwam dat
haar administratiemap nergens meer was te vinden. Wel had
ze een lijstje met o.a. de telefoonnummers van haar kinderen.
Ik heb toen een dochter gebeld en de zaak uitgelegd. Die is ’s
middags gekomen, heeft de administratiemap gevonden en zij
zou er voor zorgen dat de vordering van de belastingdienst zou
worden betaald.
Voor zover bekend was er niets verdwenen. Maar een procesverbaal is niet gevonden en het belastingkantoor heeft niet teruggebeld.
De les van dit voorval: laat een onverwachte en onbekende
bezoeker nooit binnen. Vraag altijd om een legitimatiebewijs en om een opdracht van de organisatie namens wie
die persoon komt.
Verder mag de “Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland” wel
meer klantvriendelijk zijn, ook al gaat het om een oude niet
betaalde aanslag.
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ActiviteitenPagina

BridgePagina
De nieuwe VOV boekenkast
Wij hebben sinds kort een prachtige nieuwe boekenkast. Zoals u ziet kunnen er nog heel wat boeken bij. Heeft u boeken die u kwijt wilt? Wij vullen
er graag onze boekenkast mee aan.
Leest u graag? Kom dan eens langs om een mooi
boek uit te zoeken dat u als VOV-lid 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!

Jeu de Boules ►
De Jeu de Boules-baan achter ons verenigingsgebouw ligt er
nog wat verlaten bij maar dit voorjaar gaan we van start! U leest
er binnenkort meer over.

Biljarten bij de VOV ▼
U kunt komen biljarten op woensdagmiddag vanaf
12.00 uur in het VOV-gebouw. Ook op vrijdag
tijdens de Soosmiddag kan er gebiljart worden.
Voor meer info: Anko Hamringa; Tel: 071 561 3951

ZOMERBRIDGE
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

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

DONDERDAG KALENDER
t/m 23 mei bridge van
13.00 - 16.30 uur
Einddrive: 23 mei 2019
Start 2019/2020: 05 sep 2019

Zomerbridge: een mini-enquête door
middel van handopsteken onder de
donderdagmiddag bridgeleden
leverde genoeg positieve reacties op
om zomerbridge verder te onderzoeken vandaar dit stukje op de bridgepagina.
Hoe stellen we ons de zomerbridge voor:

• De zomerbridge is gedacht als vrije inloop voor leden van de maandag, dinsdag
en donderdag bridgevereniging alsmede andere voorbijgangers.

• De zomerbridge wordt gehouden op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 in
•
•
•
•
•

het VOV centrum aan de Professor Einsteinlaan 3 in Voorschoten van 6 juni
t/m 29 augustus.
U mag alleen komen, met partner mag uiteraard wel maar hoeft niet.
De kosten zijn € 2,50 per persoon, dit geldt ook voor niet VOV spelers.
We gebruiken de bridge-it kastjes, dus de uitslag is bekend zodra de laatste
tafel afsluit, tevens wordt de uitslag per e-mail verzonden.
Koffie en thee kost € 0,50 per kopje en alle andere consumpties fris/wijn/
flesje bier € 1,Bij deelname van 5 of 6 tafels wint één paar een fles wijn, bij 7 of meer tafels
winnen twee paren een fles wijn. De winnaars worden vastgesteld aan de hand
van een van te voren, iedere zitting opnieuw, willekeurig gekozen percentage
of plaats op de ranglijst.

De opbrengst zal gebruikt worden voor een marginale afdracht aan de VOV ter
dekking van de energiekosten, schoonmaak en afschrijving meubilair, voor de aanschaf van nieuw spelmateriaal, en de flessen wijn voor de winnaars. Mocht er dan
nog wat over zijn komt dit ten goede aan de kas van de bridgeverenigingen met
verdeling aan de hand van het ledenaantal.
Wij zijn benieuwd naar uw reacties en zullen in de mei-uitgave berichten wat
de commentaren en beslissingen van het bestuur zijn.

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

Piet heeft een uitgebreid telefoongesprek gehad met de heer W.F. van
Leeuwen, die op het ogenblik in Mariënhaven verblijft.
De heer L. van Putten kreeg een bezoekje van Thea voor zijn 94ste
verjaardag. De heer had net in het ziekenhuis gelegen en was blij dat hij
weer thuis was. Zijn verjaardag heeft hij met familie gevierd; daar heeft
hij erg van genoten.
Bij mevrouw J. Bosch-Alles werd Joke heel hartelijk ontvangen. Mevrouw sprak haar waardering uit naar ons als vrijwilligers. Met koffie en
gebak hebben ze fijne gesprekken gevoerd. Het was een bijzonder gezellige middag.

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.
Kent u iemand die wel een bezoekje kan gebruiken? Meld het de Lief en Leed-commissie. Wij
stellen dat zeer op prijs!

Emmy heeft bij mevrouw A.L. van Weezel-Meerdink thee gedronken en
een zeer intensief gesprek gehad. Ze is heel tevreden over het VOV-blad
en is ook wel met de reizen mee geweest.
Tineke bracht een bezoek aan mevrouw J.M. v.d. Heijde-de Graaff.
Monique was op bezoek bij de heer en mevrouw Den Hartog-Schaft
ter gelegenheid van hun 63ste huwelijksdag. Als oude bekenden,
zelfs tafelgenoten op de rivierencruiser, was het fijn om weer
bij te praten en vooral om te zien hoe heerlijk zij al jaren
aan het water wonen.

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

Mevrouw C.M.W. Soldt was blij met het bezoek dat Monique
namens de VOV bracht. Allerlei onderwerpen passeerden de revue.
Van verloren sleutels tot aan de zorg en aandacht die zij en haar kinderen
en kleinkinderen met elkaar delen.
De heer H. v.d. Reijden was 90 jaar geworden ter gelegenheid waarvan
Monique met een doos chocola hem kwam feliciteren. Het was zo gezellig
dat de tijd wat werd vergeten en Monique pas na 2 ½ uur weer opstapte.

WOENSDAG 17 APRIL 2019
THEMA:
Dementie: bewegen en actief blijven

Uitvaartverzorger Rob van der Kraan

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.

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

DRINGEND GEZOCHT: BEZORGERS
De VOV blijft groeien en daarmee ook het aantal
Nieuwsbrieven dat elke maand bij onze leden thuis
bezorgd word.
Er is een tekort aan bezorgers waardoor het elke maand
een gepuzzel is om de Nieuwsbrief bij iedereen op tijd te bezorgen.

Wie wil een paar uurtjes per maand bezorgwerk doen?
Monuta Van der Luit
T 071 - 573 08 30
E leiden@monuta.nl
I www.monuta.nl/leiden

Van der Luit

Heel graag aanmelden bij Theo Bakker:
Per e-mail: theovov@gmail.com
Of telefonisch op: 071 561 7907
13

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
0623 69 0623 (Alléén WhatsApp)
071 561 49 33

Reizen
VAN DE REISCOMMISSIE
Na een eerste hausse van aanmeldingen voor de dagreizen en de meerdaagse
reizen is de vaart er nu helaas een beetje uit. Het merendeel van de dagreizen loopt
goed maar wat betreft de eerste dagreis op 11 april naar het chocoladeatelier in
Ridderkerk met aansluitend bezoek aan het Museum Planetarium Johannes Postschool is de belangstelling vooralsnog te weinig om door te laten gaan.
Heeft u belangstelling voor deze reis meldt u zich dan snel aan want het is inmiddels kort dag voor de sluitingsdatum.
KERSTMARKTCRUISE GEANNULEERD
Wat betreft de meerdaagse reizen melden wij u dat inmiddels de Kerstmarktcruise
is geannuleerd wegens te weinig belangstelling. Vorig jaar 2018 heeft de reiscommissie ook de kerstmarktbusreis naar Valkenburg moeten annuleren wegens te
weinig belangstelling.
Dat is jammer maar aan de andere kant ook leerzaam nu wij hieruit de conclusie
moeten trekken dat dergelijke decemberreizen te weinig belangstelling trekken om
op te nemen in de reisbrochure. Dat er te weinig belangstelling is zal ongetwijfeld te
maken hebben met de drukke decembermaand, waarin doorgaans toch al genoeg
activiteiten zijn gepland.
KENT EN MONTFERLAND
De reiscommissie maakt zich verder zorgen over de doorgang van twee reizen. Dat betreft de 6-daagse busreis naar Kent in
Zuid-Engeland en de 4-daagse busreis naar Montferland. De sluitingsdatum voor de aanmelding voor deze reizen eindigt voor
wat betreft de Engelandreis begin april en voor de reis naar Montferland op 15 mei 2019. Het betreft hier opties die in verband
met de organisatie niet verlengd kunnen worden.

Drukkers
met commitment

Voor wat betreft de Engelandreis hebben wij tot nu toe 15 aanmeldingen ontvangen, maar dat is te weinig om de reis door te
laten gaan zonder een aanzienlijke prijsverhoging en dat laatste lijkt ons geen optie. Dus heeft u belangstelling meld u zich
dan alsnog snel aan. Het is een mooie reis en het zou jammer zijn als de reis niet door kan gaan.

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

Hetzelfde geldt voor de reis naar Monferland, zij het dat de sluitingsdatum voor deze reis, zoals reeds genoemd, eindigt op 15
mei. Dus er is nog enige tijd. Maar ook hier geldt wacht niet te lang met aanmelding. Ook dit is een te leuke reis om niet door
te laten gaan.
KRAS-KORTING
In de maartbrief hebben wij melding gemaakt van het feit dat de reiskorting van KRAS van 5%, die een VOV-lid ontvangt wanneer die via internet een reis boekt bij KRAS, niet werd toegepast. Inmiddels hebben wij hierover van de zijde van KRAS-TUI
bericht gekregen dat deze korting wel geldt zij het tot 1 maart 2019.
Over de toepassing van deze korting is op 1 maart 2018 tussen de VOV en KRAS een contract getekend voor de duur van 1
jaar. Over de verlenging van dit contract zijn wij inmiddels in bespreking maar het is wel zo dat reizen die voor 1 maart 2019
via internet zijn geboekt wel voor deze korting in aanmerking dienen te komen.
Dus bij deze roept de reiscommissie u op haar te melden of u een dergelijke reisboeking heeft
gedaan onder vermelding van uw naam, omschrijving van de naam en het boekingsnummer
van de reis en onder vermelding of u wel of niet in aanmerking bent gekomen voor de reiskorting. U kunt dit melden via reiscommissie@vovvoorschoten.nl
Let wel het gaat alleen om reizen die via internet zijn geboekt.
Alleen daarvoor geldt de korting van 5%.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
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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.

15+18
APRIL

WORKSHOP PAASSTUKJE MAKEN

MELD JE SNEL AAN!

Het duurt nog even maar de Paasdagen komen eraan en
VOL =VOL
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.

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 aanmelden bij: Anja van Teijlingen, Tel: 06 536 895 17,
e-mail: pdcteijlingen01@gmail.com. Het bedrag kunt u voor 1april overmaken op
rekeningnummer nl35ingb0006564156, o.v.v paasworkshop.

3 APRIL
2019

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.

MUSICAL OP HOOP VAN ZEGEN

AANMELDEN TOT 15 APRIL!

‘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

16

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!
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

De evenementencommissie heeft de volgende activiteiten voor u op de planning staan:

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: 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

7 JUNI
2019

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

TINEKE SCHOUTEN HIGHLIGHTS

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

EVENEMENTEN

WIJNPROEVERIJ

BASKETBALWEDSTRIJD

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

Na het grote succes van de vorige keer willen wij in samenspraak met slijterij Adegeest op donderdagavond
26 september wederom een wijnproeverij organiseren.
Proef de diverse wijnen en de lekkere kaashapjes.
De kosten van dit spektakel: € 17,50 voor leden en
€ 20,- voor niet leden. Aanvang 19.30 uur.
We willen graag weten of hier voldoende belangstelling voor
is. Indien u interesse heeft kunt u zich nu alvast opgeven via:
gevanniekerk@hotmail.com

Bij voldoende belangstelling willen wij graag weer eens een
bezoek aan een basketbalwedstrijd organiseren.
Datum, locatie en tijd volgen nog.
Heeft u interesse? Laat het ons weten en stuur een
interessebericht via:
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl
We gaan eerst nog van het voorjaar en de zomer genieten
maar noteer deze data alvast in uw agenda!

► VOV FEESTAVOND zaterdag 19 oktober
► VOV KERSTDINER maandag 16 december

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

ComputerWorkshops

‘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.

Het computer-cursusjaar 2018-2019 eindigt op 5 april. Onze opzet van korte workshops over diverse onderdelen van Windows 10
leek in het begin van de cursus aan te slaan. Zo trokken in de eerste periode de workshops ‘Windows Mail’, ‘Foto’s beheren en
bewerken in W10’, ‘Tips en trucs in Windows Edge’ op maandagmorgen en de workshop ’Foto’s en bestanden opslaan in mappen’ op vrijdagmorgen veel belangstelling. Ook de workshop ‘Basiskennis iPad’ op dinsdagochtend kon weer worden gegeven.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

info@Life-In-Letters.nu
Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis!
De iPad of tablet beter leren bedienen
en uitgebreid vragen kunnen stellen in
uw eigen tempo.

DE COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?

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!

Web & Wijs komt bij u langs!
www.webenwijs.nl

071-572 52 50 06-143 606 64

Maar in de tweede periode sloeg de belangstelling voor onze workshops om. Er waren maar drie aanmeldingen voor de diverse
workshops. Er zijn dan ook in de tweede periode geen workshops gegeven.
In de derde periode (van 11 februari t/m 5 april) waren er van de elf aangeboden workshops alleen voldoende aanmeldingen voor
de workshops ‘Basiskennis iPad’ en ‘Foto’s beheren en bewerken op de iPad’. Voor de andere workshops was op het moment
van schrijven nauwelijks of geen belangstelling.
Voor de medewerkers van de VOV-computercursussen is het dan ook de vraag of we door moeten gaan met het geven van workshops. Wij horen ook graag uw reacties en/of tips over workshops die u graag wilt volgen. Uw reactie kunt u melden bij Chris van
der Jagt, Telefoon: 071 561 84 80 (na 10.00 uur) In de nieuwsbrief van mei zullen we hierop terugkomen.

Web & Wijs

Bij deze stellen we aan u voor: Harmonie Voorschoten
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

Harmonie Voorschoten is opgericht in 1989 als een podiumorkest. Na een bescheiden begin groeide de harmonie uit tot
een volwaardig harmonieorkest met een bezetting van houten en koperen blaasinstrumenten en slagwerk. Jaarlijks terugkerende optredens van de harmonie zijn het traditionele jaarconcert in april, het optreden voor de jaarlijkse muziekdag
tijdens het Weekend van Voorschoten en een kerstconcert of nieuwjaarsconcert in de winter.
Daarnaast zijn er in de zomer vaak nog enkele buitenconcerten, b.v. in de
Leidse Hout. De vereniging heeft haar motto “Plezier in Samenspel” hoog
in het vaandel. Gezelligheid is dan ook een belangrijk aspect voor onze
leden. De leeftijd van de leden loopt uiteen van 8 tot 80 jaar. Voor beginnende muzikanten van alle leeftijden is er een opleidingsprogramma en
een leerlingenorkest.
Om deze mooie vereniging in stand te houden is de harmonie volop bezig met ledenwerving en heeft ze ook het VOV benaderd. Het komende
jaar zult u daarom in elke nieuwsbrief een advertentie van de harmonie
aantreffen.
Heeft u een blaasinstrument gespeeld en wilt u dit weer oppakken? Of
speelt u nog steeds en vindt u samen musiceren gezelliger? Dan nodigen
wij u graag uit om te komen kijken op onze repetitie op vrijdagavond in het
Bondsgebouw naast de Laurentiuskerk. Van 19 tot 20 uur repeteert het
leerlingenorkest, van 20 tot 22 uur het grote orkest.
Misschien bespeelt u nog geen instrument en denkt u dat muziekles alleen voor de jeugd is, maar niets is minder waar: ook ouderen kunnen
hiermee starten en veel plezier beleven aan deze hobby.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.harmonievoorschoten.nl
of contact opnemen met Kim de Jonge: tel.nr 06-22828163,
email kjadejonge@gmail.com.
Tenslotte nodigen wij u van harte uit voor ons jaarconcert op 14 april aanstaande in het Bondsgebouw, gelegen aan de
Leidseweg 100 Voorschoten naast de Laurentiuskerk. Aanvang concert is 14.30 uur en de inloop is er vanaf 14.00 uur.
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FOTORUBRIEK

Een huis (ver)kopen zonder verrassingen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WIE
HERKENT
DEZE
FOTO?

Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

G• J• KRIEK

BV

A A N N E M E R S B E D R I J F
Foto: Ronald Kriek

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

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

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

Nieuwe
kraan of
complete
keuken?

Ook
voor klein
onderhoud!

Uw reacties graag vóór 10 april insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
REACTIE OP DE MAART-FOTO:
De foto laat ons vanaf de Veurseweg de Bijdorpstraat zien uit de
jaren rond 1921. Het toont ons een oase van rust ten opzichte
van heden ten dage. De oorspronkelijke naam was destijds Kattenlaan maar dit werd veranderd toen, in de dertiger jaren van de
vorige eeuw, de straat werd gerenoveerd en men al het natuurlijke groen deed verdwijnen. Naar mijn vermoeden was dit tevens
de gelegenheid om de straat van een andere naam te voorzien
“Bijdorpstraat” wat in deze buurt beter tot zijn recht kwam. Het
witte huis op de voorgrond zal men tevergeefs zoeken.

Deze locatie en de open grond erachter is in de loop der jaren
benut voor wat andere voorzieningen. De oude huizen links op
de foto zijn bijna allemaal, mogelijk door renovatie, voorzien van
grotere dakkapellen. In de toch wat smallere straat is één richting
verkeer ingesteld. Ook het parkeren is maar aan één zijde mogelijk. Het verloop van de bewoners in deze straat is van geringe
mate waaruit men de conclusie kan trekken dat het spreekwoord:
“Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens” zeker hier van toepassing is.
Daan Heijmans

www.barthenkeuken designcenter.nl
Korevaarstraat 11 Leiden
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EEN PORTRET VAN...

Theo Bakker

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

Deze keer hebben wij Theo Bakker (79) in een portret van… Theo ontvangt ons in zijn woning aan de Lord Baden Powellweg
waar zich in een van de kamers het coördinatiecentrum voor de bezorging van de VOV Nieuwsbrief bevindt.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Mijn ouders kwamen oorspronkelijk uit de Kaiserstraat
7 te Leiden waar ze een kruidenierswinkel runden in het
pand waar nu restaurant ‘Verboden Toegang’ is gevestigd.
Het waren tijden waarin veel door studenten op de pof
werd gekocht en vaak niet werd afbetaald. Een moeilijk
bestaan. Mijn vader kon een baan krijgen bij bakker Turnhout en zo kwamen zij in Voorschoten terecht.’

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 WAS JE JEUGD?
‘Mijn geboortehuis staat aan het eind van de Treubstraat
op de hoek met de Molenlaan. Na al die jaren wil ik er
graag nog eens een keer binnenkijken, maar weet dat niet
zo goed aan te pakken. Het is een van de meest gefotografeerde Voorschotense plekjes. In mijn jonge jaren heb
ik er heel fijn gewoond. Dat geldt in mindere mate voor de
oorlogsjaren. Ik zie nog die stoet Nederlandse militairen te
paard uit de Voorstraat aan komen rijden. In hun legeruitrusting met gasmaskers op zagen ze er zeer angstaanjagend uit en dook ik gauw weg.
Ons gezin telde 11 kinderen. In de beruchte oorlogswinter
hadden we het slecht thuis met weinig eten en kou lijden.
Maar er zijn ook vrolijk makende herinneringen aan zomers waarin je over de groen kleurende polders met dartelende weidevogels uitkeek.
Ik was schoolgaand op de R.K. Laurentiusschool en daarna de R.K. technische school Don Bosco in Leiden. In mijn
jeugd was ik gek op knutselen en het werken met hout en
daarmee vastbesloten timmerman te worden.’
WAT VOOR WERK DEED JE?
‘Om op mijn 15e als minderjarige aan het werk te gaan
was een werkvergunning nodig die mijn vader bij de politie
liet opmaken. Zo ging dat in die tijd.
Mijn eerste baan was bij de firma Boesveld en Klaasen.
Het technisch tekenwerk beviel niet, maar wat jaren later
kreeg ik de kans om als woningstoffeerder bij Schuijt te
Leidschendam aan de slag te gaan. Dat was het helemaal.
Een prachtbaan! Mijn specialisatie was het bekleden van
traptreden. En wel op de ouderwetse manier, keurig trede
voor trede uitgesneden en uitgelegd en netjes met spijkerlatten bevestigd. Ik heb tot aan mijn pensioen bij Schuijt

gewerkt en ben daarna nog vijf jaar voor één dag in de
week door gegaan.’
WELKE HOBBY’S HEB JE?
’Mijn leven lang heb ik plezier gehad in knutsel- en kluswerk, variërend van het maken van een poppenhuis met
compleet interieur tot en met het uitvoeren van kleine verbouwingen. Voorheen was het vooral fietsen, maar dat
gaat nu niet meer. Verder vind ik het maken van kruiswoordpuzzels een leuk tijdverdrijf.’
WAT DOE JE ALS VRIJWILLIGER?
‘Ik ben 12,5 jaar koster geweest in de H. Laurentiuskerk.
Het was een fijne tijd met pastoor Paardekooper. Door
mijn ervaring als kassier bij de centrale Volksbank hield ik
ook de inkomsten uit de kerkcollectes bij. Na het overlijden
van pastoor Paardekooper ben ik als koster gestopt. Zo ‘n
twintig jaar regel ik de bezorging van de VOV Nieuwsbrief
en voorheen van het ANBO nieuwsblad. Het betekent dat
ik ervoor zorg dat de Nieuwsbrief op circa 1400 bezorgadressen wordt afgeleverd. De 26 bezorgers krijgen daarvoor elke maand een actuele adreslijst van mij mee, die
hier in mijn werkkamer wordt aangemaakt. Er is een tekort
aan bezorgers waardoor het elke maand een gepuzzel is
om eruit te komen. Hierbij doe ik gelijk een oproep: “Wie
wil een paar uurtjes per maand bezorgwerk doen?” Red.:
graag aanmelden op theovov@gmail.com of 071-5617907
WELKE GEBEURTENIS MAAKTE DIEPE INDRUK?
‘Het overlijden van mijn 1e vrouw Ciska. In de winkel van
Waardenburg ging ze tussen het winkelend publiek tegen
de grond. Met de ambulance werd ze naar de intensive
care gebracht en bleek ernstig ziek. Een paar dagen later
overleed zij. Met Ciska ben ik 30 jaar getrouwd geweest.
Later trouwde ik Joke. Met Joke woon ik heel gelukkig hier
aan de Lord Baden Powellweg en voorheen in de Langenhorststraat. We hebben bij elkaar vijf kinderen en vijf
kleinkinderen.’
HOE ZIEN ANDEREN JOU? ‘Als een nuchter mens. Het
leven neem ik zo als het is en vrees niet voor wat de toekomst mij brengt.‘
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Kwartje
Bij wie zal het kwartje nog vallen als je het hebt over: een
heitje voor een karweitje? En hoe lang zal het duren voordat dat kwartje ook al niet meer valt ?
Na de oorlog stonden padvinders, waar ze maar konden, anderen bij. Ze hielpen
met puinruimen, gaven berichten van het Rode Kruis aan families door, deden wat
zij konden in de opvangtehuizen, ...Hierdoor verkregen zij aanzien en waardoor
weer meer meisjes en jongens zich aansloten. En ook ouderen meldden zich aan
als hopman of akela.

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)

Konden voor de oorlog de padvindersverenigingen zichzelf bedruipen, na de oorlog was dit niet meer het geval. Tijdens de oorlog werd de padvinderij in Nederland
verboden en alle eigendommen waren in beslag genomen. En zo moest de padvinderij na de bevrijding van de grond worden opgebouwd. Er was gewoon niets.
En zo besloot men in 1952, in navolging van Engeland, tot de actie “een heitje
voor een karweitje” om zo de kas van de vereniging te spekken. En juist omdat de
padvinders zich zo ingezet hadden na de oorlog, werd de actie gelijk een succes.
Pers en radio besteedden er uitgebreid aandacht aan. En in bijna elke gemeente
was het de burgemeester die de paasactie aftrapte door, voor het raadhuis, zijn
schoenen te laten poetsen.
Er werden stickertjes uitgegeven die je op je voordeur kon plakken als je een
klusje had. En Nederland bedacht klussen als de afwas doen, oud papier ophalen,
onkruid wieden, een boodschap doen, de was binnenhalen, bladeren aanharken,
de stoep schrobben (en in sommige gemeenten werd even een oogje dichtgeknepen als het niet voor de verplichte 8 uur ‘s morgens gebeurde), het gras maaien,
de brievenbus poetsen, …
Na de gedane arbeid moest er een lijst worden afgetekend en kreeg men een
zegeltje om op de deur te plakken zodat niet weer aangebeld zou worden voor de
actie (karwei gedaan - verder gaan).
Aanvankelijk was het alleen de Vereniging van Nederlandse Padvinders die meedeed, maar al gauw deden alle padvinders en padvindsters van alle gezindten
mee aan de actie. En met succes. In 1954 werd er maar liefst fl. 267.000 opgehaald. Jarenlang was het voor veel jongeren een leuke manier om hun paasvakantie door te brengen. En dat ging er soms fanatiek aan toe omdat er ook altijd
een wedstrijd aan verbonden was wie de meeste karweitjes (niet het geld) gedaan
had.
De jaren verstreken. De padvinderij werd scouting, een heitje (afgeleid van het
Bargoense woord heitbas wat 5 stuivers betekent) werd niet meer voor een kwartje gedaan, en ook het kwartje werd vergane glorie.
Toen de overheid ook de scouting subsidie gaf werd het hele gebeuren van betaald klusjes doen meer en meer gezien als bedelen aan de deur - wat het natuurlijk absoluut niet was. Begin negentig jaren verdween grotendeels het padvindersheitje en deed de nationale scoutingloterij zijn intrede.
Vandaag de dag zullen er nog maar weinig jongeren zijn die tegen betaling klusjes
doen. En de verdiensten zullen ze zeker niet afdragen aan een vereniging. Maar
ja, de meesten jongeren krijgen dan nu ook zakgeld. Maar of ze daar klusjes voor
willen doen?

MOnique

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Inzendingen over vroeger of suggesties over onderwerpen 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

WWW.DROOMVISIE.NL

Een verkeerd hoofdkussen
is dodelijk vermoeiend

DICO

Stop
woorden
Dico van Barneveld

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Als je in een gesprek
even wilt nadenken, gebruik je bijna vanzelf een
stopwoord, zoals: uh,
nou, en toen, zeg maar,
je weet wel, etc.

Het is ook nuttig om als je in een gedachtestroom [ een
soort gedachtendomino] zit, ook woorden te hebben die
je als je ze tegenkomt/gebruikt, aanleiding geven om je
gedachten te onderbreken. Mijn woorden zijn daarvoor
o.a: interessant, proberen en eigenlijk.
Mijn favoriet is INTERESSANT. Dat is een woord dat je
in iedere situatie die onduidelijk of onoverzichtelijk is - anders dan je logischerwijs gedacht zou hebben - gebruiken
kan om je paradigma te verschuiven. [ Een paradigma is een systeem van denken, voelen en reageren dat wij ons
eigen gemaakt hebben] Immers: als je altijd alles doet zoals je altijd hebt gedaan, zal je altijd dezelfde uitkomst krijgen. En als je de situatie wilt veranderen zal je dus je denken - en daarna volgend handelen - moeten veranderen:
Inzicht zonder handeling, brengt geen verandering!
Als er zich iets voordoet in mijn leven, groot of klein, dat mij in eerste instantie niet bevalt, zeg ik meestal – binnensmonds - een krachtterm en binnen 30 seconden het woord “interessant”. Dat laatste woord is dan aanleiding
om de situatie nog eens te bekijken en mijzelf vragen te stellen als: “Waarom is dit erg?”, “Kan ik iets bedenken wat
hier goed aan is?, c.q. welke nieuwe, uitdagende kanten zitten er aan deze nieuwe situatie?”. Ik moet dan al gauw
om mezelf lachen. Meestal gaat het immers om kleine teleurstellingen of tegenvallers waarmee je tot dan toe geen
rekening gehouden had. Zo snel mogelijk relativeren helpt om de situatie in het juiste perspectief te stellen.
Ook bij ingrijpender zaken helpt de “interessant-gedachte” om je emotie wat te dempen. Ik heb al vaak ervaren dat
iets waar ik aanvankelijk zwaar teleurgesteld of verdrietig over was, in de praktijk door iets beters - of iets dat beter
aanvoelde – vervangen werd. Bij levensbedreigende situaties ligt het nog weer anders, maar ook dan helpt het niet
als je alleen naar de donkere kanten blijft kijken.

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

Voorschoten - Schoolstraat 109A
Wassenaar - Langstraat 49

Met stopwoorden als “proberen” en “eigenlijk” ligt het weer wat anders, zij het, dat je dan tot de orde geroepen wordt
om daadwerkelijk te stoppen. Als je belooft dat je iets zal “proberen” – b.v. te stoppen met roken - dan is dat zo’n
zwak voornemen, dat je al bij voorbaat weet dat het niet gaat lukken. Als je een echt voornemen hebt dan zeg je : Ik
stop met roken [ overigens, beter NU dan “op 1 januari”]. Eventueel kan je het “ik probeer” vervangen door “ik streef
naar”. Daar zit al veel meer commitment = vast voornemen, in.
“Eigenlijk” is ook al zo’n platitude, gemeenplaats
of cliché, dat je [eigenlijk!] nooit zou moeten gebruiken. Want wat bedoel je als je b.v. zegt dat
je eigenlijk je moeder eens vaker zou moeten
bezoeken? Voel je je dan schuldig maar komt
het er gewoon niet van en stoort je dat? Ga dan
je moeder vaker bezoeken en gebruik geen “afzwakkende” woorden Of, voel je niet schuldig!
Let eens op welke stopwoorden jij regelmatig
gebruikt en kijk eens of je er een spel van kan
maken om ze alleen maar bewust te gebruiken.
Geniet ervan!
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GISELLA

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

Afvalproducten
versus Hofjes
Tekst en illustraties:
Gisella van Duijnen

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

...En februari is voorbij... Februari immers de koudste maand zou in 2019 de maand
van onze dromen worden, we hadden al zo lang gewacht, zo lang van gedroomd!
IJsmeesters, rayonhoofden, deelnemers, hotels, iedereen stond klaar. Voor wat?
Voor de Elfstedentocht! We hadden het toch verdiend, na zo lang wachten en smachten! Zelfs ik werd door de koorts gegrepen: ging een paar extra bakbroodjes voor de
vriezer halen. Verbeeld je, je kan niet meer naar buiten door kou en gladheid, je wil
niet vallen en iets breken en zoals Winnifred van Hoff het schreef (in het VOV magazine van maart, overgenomen uit het Max-magazine) citerend de honderdjarige
Maria Piël, een afvalproduct worden.

Intussen hadden we het gekissebis over het klimaat, de gelogen cijfers, de halve waarheden, zelfs de angst die
vele van ons voelen en uit enquêtes was waargenomen, vergeten. Ook de nieuwe ziekte: klimaatstress geheten die
een gedegen psychologische aanpak vereist. Mijn angst: zullen de verzekeraars het vergoeden? Weer een nieuwe
kostenpost.
Dromen zijn bedrog zeggen ze... maar de verloren Elfstedentocht bracht toch
iets moois, namelijk de warmste, droogste februari - of bijna- sinds de meteorologische waarnemingen. Het was fantastisch, ‘s ochtends wat frisjes, maar
daarna! Beste VOV-ers we waren allemaal op stap, lopend, fietsend of heerlijk zittend op een terrasje in onze mooie Voorstraat. Het was eigenlijk een
beetje onwezenlijk, kale bomen, camelia’s in bloei, parasols op het strand en
zomerse temperaturen.
Het is nu afgelopen. Maart heeft zijn intrede gedaan en het regent en het waait
weer. Gewoon dus, zoals het hoort.
Het mooie droge weer had ook zijn nadelen, het grondwater daalde in sommige regio’s en de funderingspalen van oude huizen kwamen droog te staan,
wat het risico met zich meebrengt dat de palen gaan rotten en de huizen
scheef gaan staan.
Zoals u merkt volmaakt geluk bestaat niet. Maar proberen het te vinden kunnen we altijd, nietwaar?
Ik las een artikel van Marjan Berk, een tachtig plus schrijfster, columnist, actrice en duizendpoot en begon weer te
hopen, niet voor mij helaas, maar voor de volgende generatie ouderen.
In de Opinie bijlage van de Volkskrant van zaterdag 23 februari j.l. schreef ze hoe ze een gruwelijke toekomst als
oudere vrouw voorzag. Ze had het meegemaakt met de vrouw van haar vader die alleen bleef en van een riant appartement in een kamertje eindigde. (als afval product?)
Maar ze heeft zelf de perfecte oplossing gevonden. In Amsterdam huurt ze een twee-kamer appartementje in het
Occohofje. Volgens haar de oplossing van het woonprobleem voor ouderen.
Het Occohofje is in 1758 in Amsterdam gesticht door de alleenstaande Cornelia Occo voor “maagden en weduwen”.
Het hofje is alleen toegankelijk voor de bewoners, er is een huismeester en er heerst een gevoel van veiligheid en
betrokkenheid voor elkaar, zonder verlies van zelfstandigheid noch privacy.
Ze ziet het als de woonvorm voor de
toekomst.
In mijn visie zouden er ook hofjes voor
echtparen en ook voor alleenstaande
mannen moeten zijn.
En weet u wat nog leuker zou zijn? In
1758 was het dragen van klederdracht
gewoon, in tweeduizend en meer laten de bewoners door een of andere
grote couturier, leuke, praktische, regio
klederdrachten ontwerpen. Gat in de
markt!
Er komen hoe langer hoe meer ouderen die een goede, respectvolle en
zelfstandige oude dag wensen, geen
afval producten maar gelukkige mensen.
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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
Mijn tienerjaren
Ik heb mijn prille jeugd beschreven met inbegrip van
mijn verblijf in een gezondheidskolonie in Hoogeveen in 1937. De schaarste aan voedsel tijdens de
oorlog deed er geen goed aan en zo modderde ik
dus voort. Een veel gehoord lied van mijn bevriende
buurtgenoten luidde: “En Theo van de slager, die is
zo mager!” Ik was niet gevoelig voor wat op pesterij
leek en zong gewoon mee.
De klassenleraar van de MULO zou er later nog
een schepje bovenop doen. “Wat zie je er slecht uit,
Theo!” Ik zweeg, wat moest ik zeggen? Zelf kreeg
de meester voor zijn verjaardag van de klas een zak
aardappelen. (Later hoorde ik, dat die aardappelen
niet bekostigd waren met het geld, dat in de klas
was opgehaald, maar clandestien gerooid!).
Mijn MULO-jaren begonnen in 1942 en verliepen
ondanks de oorlog vrijwel ongestoord. Dit in tegenstelling tot de thuissituatie. Met lede ogen zag ik
hoe mijn broer gedwongen naar Duitsland vertrok
om daar in een vliegtuigfabriek te gaan werken in
Basdorf (onder de rook van Berlijn). Hij verspeelde
er een kootje van zijn rechter pink, kreeg vervolgens
14 dagen ziekteverlof, maar moest wel terug, omdat
anders een maat geen verlof zou krijgen.
Dat een jongen uit onze klas met de Joodse achternaam Cohen op een gegeven moment niet meer op
school kwam was helaas ook een teken des tijds.
Het hoofd van de school kwam het bij ons in de klas
vertellen. Hopelijk heeft onze medeleerling de oorlog overleefd.

Ook een razzia werd mijn ouders en mij niet bespaard. Duitse soldaten
kwamen ons huis binnen; ik was te jong en mijn vader te oud. Dat mijn
broer in Duitsland zat bleek bekend. Of we buiten voor ons huis wilden
gaan staan. We voegden ons bij de andere bewoners en zagen de opgepakte jongens en mannen van de “goede” leeftijd onder begeleiding van
gewapende soldaten passeren. Hé was dat de bakker niet met zijn schort
voor? Ik zag het recht tegenover ons gebeuren, de man rukte zijn schort
af en ging op zijn hurken tussen enkele kinderen zitten. Zo heeft hij de
razzia overleefd. Na de oorlog werd de bakkerij heropend.
De laatste oorlogsjaren hebben er voor ons gezin behoorlijk ingehakt.
Mijn vader, die zijn slagerij pachtte, werd er met huis en al door de eigenaar, die een NSB-er bleek te zijn, uitgewerkt. Dat heeft tot gevolg gehad,
dat we in een burgerhuis terecht kwamen.
Mijn vader bleef zijn beroep echter uitoefenen, eerst als knecht van een
collega-slager, later voor zichzelf. ’s Morgens in alle vroegte stapte hij op
zijn fiets (na een ontbijt van één kleffe boterham zonder beleg met een
kopje surrogaat thee) en reed richting Delft naar een boer, die clandestien vlees verkocht. Dat bewerkte mijn vader op de zolder van ons huis,
waar hij een weegschaal en gehaktmolen had staan en ook over de benodigde gereedschappen beschikte.
Oude bekende klanten waren maar wat blij, dat zij vlees thuis bezorgd
kregen door mij! Het kostte mijn vader twee keer een fiets. Die werden
door de Duitsers in beslag genomen. Naar de juten zak met vlees keken
zij niet. De prijs van het vlees liep voor de klanten op tot f 35,00 per pond.
Na de bevrijding duurde het lang tot ik weer volledig op krachten was
en dat gold niet alleen voor mij. De mannen en jongens, die door de
bezetters naar elders waren getransporteerd, kwamen terug, waaronder
gelukkig ook mijn broer.
Er kwam voedsel op tafel, dat wij lange tijd niet gezien hadden. Wij hadden ook een blik met kaakjes in huis, dat ik op elk moment van de dag
mocht aanspreken.
Mijn vader zag ‘handel’. Hij huurde een tabakszaak bij ons in de buurt, die
toch nog niet kon worden heropend. Daar verkocht mijn vader boter en
vlees uit blik, alsmede eierpoeder. Zijn broer, Ome Willem, assisteerde
hem en is waarschijnlijk overmoedig geweest bij het tot zich nemen van
vetrijke maaltijden, wat geleid heeft tot buikvliesontsteking met noodlottig
gevolg.
De komst van boter en meel brachten mijn broer op de gedachte pannenkoeken voor het gezin te gaan bakken. Mijn moeder zorgde voor het
beslag en mijn broer zette 3 pannen van verschillende grootte op ons
kolenfornuis. Het bleek voorspoedig te gaan. Ik sloeg de bakkunst van
mijn broer met stijgende belangstelling gade en dacht bij mezelf: “Dat wil
ik ook!” Niet lang daarna wisselde ik dan ook mijn broer wekelijks af. Ik
kreeg er zodanige handigheid in, dat ik de pannenkoeken als ze aan één
kant voldoende gebakken waren in de lucht liet kantelen en behendig
weer opving.
We gingen er zo lang mee door tot we er genoeg van kregen, waarmee ik
niet wil zeggen, dat de pannenkoeken onze neus begonnen uit te komen.
Aan alles komt nu eenmaal een einde.
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UITLEG HERSENKRAKER (PAG. 11)

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 mei/juni is UITERLIJK(!) 10 april

Wenst u goed en vrijblijvend advies?
Wilt u een professionele behandeling?

PUZZELEN

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:

ANAGRAMMEN
Wat is het beroep van de mensen op onderstaande visitekaartjes? U dient het beroep te
vormen met alle letters op de kaartjes.

REBUS

R=D

-V

B=N, -D

-N

ZA=DR, +EN
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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

WONINGTEXTIELHUIS
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

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

BRIDGEN
Maandagmiddag van 13.30-16.30 uur.
Gijs Lyklema, Tel: 071 5428536
Dinsdagavond (TOGV) van 19.45-23.00 uur.
Wil Niersman: Tel: 071 5803742,
droogman@ziggo.nl
Wim Viertelhauzen:Tel: 071 5613382
viertelhauzen@gmail.com

Dobbeweg 3

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

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84

5% korting op
aankopen voor uzelf

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

Excl. afgeprijsde artikelen

5% korting
op het
notarieel
honorarium

KLAVERJASSEN
Dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur.
Zaal open: 13.00 uur.
Thea de Jong; Tel: 071 5316358

G. BESUYEN

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

Richard Wagnerlaan 85

ACTIVITEITEN IN HET VSC

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

Rijwielspecialist
Voorstraat 13
(071) 561 27 02

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

Korting navragen in de winkel

SOOSMIDDAG

PEDICURE
SONJA ZOETEMELK-NEDERHOF

Op vertoon van uw
VOV ledenpas:

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

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

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

Thea Zweers; Tel.: 071 561 4084

TEKENEN/SCHILDEREN
’t BLOEMENHOFJE
Winkelcentrum N-Hofland
071 576 56 33
www.bloemenhofje.nl

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

Wakkere
Makker
Hondenservice Voorschoten

Uw beauty specialist
aan huis

06 83 53 74 74 | marijke@wakkeremakker.nl

Tel: 06 101 306 64
sharinashairstyling@outlook.com
sharinashairandbeauty.nl

✓ Uitlaat in kleine groepen
✓ Individuele training
✓ Gedragstherapie

Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Lia Winkelman Tel: 071 5765100

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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DAGREIZEN

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO ROEMER!

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

Of handgeschreven: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7,
2253 CW Voorschoten.
Uiterlijk de 10de van de maand inzenden!

PATCHWORK

Mail naar:
advertenties@vovvoorschoten.nl

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

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

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

ADVERTEREN OP
DEZE PAGINA?

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.

Nieuwsbrief

Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.

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.

CORRESPONDENTIEADRES:

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

KERAMIEK/HANDWERKEN

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

COLOFON

MEERDAAGSE REIZEN
Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

Inzendadres kopij: kopij@vovvoorschoten.nl

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

