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Fruit
Appels vallen van de bomen,
in mijn tuin.
Helderrood, geel en groen.
Verderop staan peren, van die grote.
En daarnaast weer pruimen,
Ohh, als eieren zo groot.
En meloenen om te zoenen.
Ze zijn oranje, groen en geel.

Dan heb ik weer genoeg gehad.
Aan het eind van de zomer.
Ik kan geen vrucht meer zien.
Alles is geplukt en opgegeten.
De herfst komt er weer aan.
Met wind en regenvlagen die aan de takken
rukt.
De bomen zijn al kaal.

Dan weer verder aardbeien en
frambozen, van die bollebozen.
Zalig zoet, rood als bloed.
Ik ben de hele zomer bezig in de tuin.
Nee, bij mij valt niets te halen.
Alles is alleen voor mij.
Heel de zomer eet ik fruit.
In het land van Maas en Waal.
Soms ook wat beschuit.
En het kost me haast geen duit.

Mijn man is Flip.
Hij lust wel fruit van het land.
Ik neem hem bij de hand,
en leid hem om de tuin.
Flip is er nu niet meer.
Hij rust in de hof.
In de buurt van de gaard.
Zo kalm en bedaard.
Zoals hij was....
			

M.L.

Verdwenen
Ik zie je niet vandaag.
Zie ik je morgen nog?
Het is maar een vraag.
Ik wacht maar af, ik zie het wel.
Ik ga op de tast vandaag.
Langs hoge muren, stevig en vast.
Ik loop door de straat.
De stenen zijn nat.
Het lamplicht schijnt zwak.

Ik zie heel geen mens
Ja, soms vaag, een schim.
De bussen rijden niet, de auto’s evenmin.
Het heeft ook geen zin.
De dag gaat voorbij, ongezien.
De vogels zitten hoog in de bomen.
Geen mens die ze ziet
Ja, soms wat licht van een fiets.
Die ergens wil komen.....
			
M.L.

Van de Redactie
De uitstekend up-to-date website en - sinds enkele maanden - eigen Facebook pagina, zijn middelen waarmee de VOV u informeert over alles wat voor u van belang kan zijn. De Nieuwsbrief is daarnaast van grote toegevoegde waarde. Het is immers
heerlijk om het rijk geïllustreerde nieuwsblad van de VOV in handen te hebben en in te zien. Heeft u na twee maanden ook zo
naar de Nieuwsbrief uitgekeken? Wij van de redactie in ieder geval wel. Met een scherp aan de wind laverend wit zeiltje op een
achtergrond van blauwgekeurde zee is het dan ook niet moeilijk inspiratie voor het redactiebericht te vinden.
In deze nieuwsbrief halen we met welverdiende aandacht herinneringen op. Monique schrijft over het welhaast vergeten snoepgoed dat op de kermissen van Koninginnedag en de Paardenmarkt verkrijgbaar was, en in variaties nog wel is. U herinnert zich de
nougats, zuurstokken, toffees en dropsoldaatjes vast met plezier. De zere kiezen die er na verloop van tijd op volgden met minder
behagen. Het waren bepaald geen dropsoldaatjes waar Dico aan herinnert. 6 juni jl., precies na 75 jaar, is D-Day voor het laatst
met groot ceremonieel herdacht. De geallieerden bevrijdden Europa van de Duitse bezettingsmacht, de oudste leden onder ons
weten het vast nog van nabij, en danken wij onze vrijheid aan de soldaten van toen, de NAVO van nu en de Europese eenwording.
Een eensgezind Europa biedt maximale garantie op het behouden van verworvenheden. Met de hoogste pensioengerechtigde
leeftijd onder de Europeanen willen we wel graag de pensioenleeftijd in eigen land wat lager. De bonden maken zich er gelukkig
sterk voor.
Gisella predikt hoop en victorie na gekissebis. Zij haalt herinneringen aan het Europees songfestival op met de 44 jaar geleden
voor het laatst winnende Nederlandse deelname. Dat wil zeggen een-na-laatste, want wij hebben nu een nieuwe winnaar met
Duncan. Nederland weer even op zijn mooist met zijn ‘Arcade’. Keek u ook en vond u het ook zo spannend tot op het laatste
moment?
Er valt nog veel meer te herinneren. Dit jaar is er het vijftigste PinkPop festival. Het oudste pop- en rockfestival ter wereld, en dat
in het Nederlandse Landgraaf. Misschien bent u er wel eens geweest en hebt u er Pearl Jam, de Rolling Stones of Krezip etcetera
gezien. Dichterbij en andersoortig is het 25-jarig jubileum van de Podium Jong Professionals Jazz Voorschoten (PJPJ). Tot 31 juli
is er een PJPJ tentoonstelling in Museum Voorschoten. Voor de jazzliefhebbers geeft Harry Steenvoorden er op 14 juli een lezing
over de ontwikkeling van de PJPJ aan de hand van zijn jubileumboek.
In deze nieuwsbrief verder aandacht voor de bezoeken van Lief & Leed, de gehouden algemene ledenvergadering, de computerinloopochtenden, deel 2 van ‘Theo’ en nog veel meer. De redactie wenst u veel leesplezier en een hele prettige zomer. Ik ga
verder met turen over de Egeïsche Zee.
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Dansen

Het licht valt op het water.
Het water dat glanst.
Een bootje aan een koordje.
Het bootje dat danst.
Een kind staat aan de rand.
Het koord in de hand.
De golven duwen het voort.
De wind komt erbij en een snoever.
Een ruk aan het touwtje.
Het bootje drijft weg onbemand.
Gaat aan land.
Ver weg in het snikhete zand.
				
M.L.

FOTO MEI/JUNI
BRIEF

Weer een prachtige
foto gemaakt door
Willem Burwick.
Deze keer een stukje
natuur in het mooie
Berkhoutpark.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

De volgende brief is de septembereditie en zal eind augustus verspreid
worden. Inzendingen die ons uiterlijk
10 augustus bereiken zullen we
graag opnemen.
Ik wens u weer veel leesplezier.

NICO FENNES
Eindredacteur
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VAN HET BESTUUR

Onze patiënten
belonen ons
met een 9
voor kwaliteit!

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Het bestuur heeft een drukke tijd achter de rug. 24 april hebben we weer een Open Dag georganiseerd in ons Clubgebouw aan de Einsteinlaan. De opzet hiervan is om de nieuwe leden kennis te laten maken met alles wat de VOV
organiseert, maar iedereen is welkom op zo’n dag. Alle activiteitenclubs waren present en het was gezellig druk.
Bovendien mochten we ook weer een aantal nieuwe leden inschrijven.

(bron:Qualiview onderzoek 2018)

3 mei was de Algemene Jaarvergadering. Zo’n 40 leden waren aanwezig. We keken met ’n tevreden gevoel terug
op ‘t afgelopen jaar en met een positieve blik vooruit naar het volgende jaar. Financieel is de vereniging gezond en
de contributie hoeft niet te worden verhoogd. Het financieel jaarverslag over 2018 en de begroting voor 2019 werden
bekeken, waarna de kascommissie het bestuur dechargeerde voor het gevoerde beleid. Van de zittende bestuursleden was Dik Zweers aftredend maar herkiesbaar en een luid applaus van de leden maakte duidelijk dat men hem
graag in het bestuur wilde houden. Als nieuw bestuurslid werd vervolgens André In ’t Veld voorgesteld. André heeft
al een aantal maanden meegedraaid als aspirant bestuurslid en is tevens voorzitter van de Reiscommissie. Hij stelde
zich even voor aan de leden, en vervolgens stemden de aanwezige leden unaniem voor toelating in het bestuur. Het
bestuur is blij met deze versterking; helemaal toen aan het eind van de vergadering John Smit zich aanmeldde als
tweede penningmeester. Na sluiting van de vergadering werd er nog even nagepraat onder ‘t genot van een hapje
en een drankje.

Kolijn Fysiotherapie • Professor van der Waalslaan 25 • Wijngaardenlaan 2 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

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

Nu is het zomer en vakantietijd en doet iedereen het wat rustiger aan. Een aantal activiteiten heeft een zomerstop,
maar u hoeft zich niet te vervelen want er blijft genoeg te doen in ons Clubgebouw, met elke dinsdagochtend gratis
koffiedrinken, de soos 1x per 14 dagen en er wordt zomerbridge en zomerklaverjassen georganiseerd. En heeft u
onze Jeu de Boules baan (naast het clubgebouw) al eens geprobeerd? Op dinsdagochtend is er iemand aanwezig
om zo nodig het spel uit te leggen. Een aantal activiteiten blijft gewoon doorgaan, zoals biljarten en ook de computerinloop op donderdagochtend. Te veel om alles hier op te noemen, maar op pagina 9 van deze Nieuwsbrief vindt
u een schema van alle zomeractiviteiten. Vanaf september draaien alle activiteiten weer volgens hun vaste schema.
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
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behandeling
advies
begint meten
eenadvies begint met een
ing advies
op maat.enIedere
behandeling
Face Mapping huidanalyse
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de betekenis van eende
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en gezonde huid verandert.

Om het vakantiegevoel compleet te maken staat er ook nog een aantal leuke dagreizen en meerdaagse reizen voor
u op het programma. Voor de meeste reizen kunt u zich nog steeds opgeven; zie hiervoor elders in het blad.
Het bestuur wenst u allen een mooie en gezellige zomer en wie weet komen we elkaar nog tegen bij de oliebollenkraam tijdens de paardendagen!
VOV Bestuur
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eenhet
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boeken vanontvangt
een behandeling
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het VOV 10% korting
het10%
boeken
van bij
eenhet
behandeling.
hetbij
VOV
korting
boeken van een behandeling.

OPENINGSTIJDEN | MAOPENINGSTIJDEN
T/M ZA 9:30 - 17:00
| MA T/M ZA 9:30 - 17:00
Wil je liever in de avond?Wil
geen
probleem
het geen
ons weten!
je liever
in de laat
avond?
probleem laat het ons weten!
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

Het Centre for Human Drug Research (CHDR) zet zich
in voor 65-plussers.Elke woensdag om 10.30 uur bieden wij 65-plussers een gratis rondvaart aan (bij slecht
weer overdekt) door de schilderachtige grachten van
Leiden. De bemanning vertelt u over het CHDR en de
fraaie bezienswaardigheden in de historische binnenstad.
Deze gratis rondvaart wordt u aangeboden door het
CHDR en Stichting de Leidse Rederij.
Elke woensdag van 10.30-11.30 uur. Vertrekpunt bij het
havenkantoor van Stichting de Leidse Rederij, Apothekersdijk 5, Leiden.

Aanmelden kan via tel: 071-5246464
of e-mail: zilvervloot@chdr.nl
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KIJKT U WELEENS OP ONZE WEBSITE?

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

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

VOV ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 3 MEI 2019

Verslag door Bram van Polanen

INTERESSE IN ALV VOV
Het hoogste bestuursorgaan van de vereniging, de (jaarlijkse) Algemene Ledenvergadering (ALV), heeft plaatsgevonden op 3 mei 2019. Sinds mijn toetreding (in 2007) tot de voorloper van de VOV en tot op heden, nam ik mij
steeds voor de ALV te bezoeken. Je bent immers lid van een vereniging met rechten en plichten en rekende ik mij
toe de ALV van de VOV te bezoeken. Het bleef bij een voornemen, altijd te laat realiseerde ik mij dat die ALV alweer
verleden tijd was. Maar dit jaar was ik er bij.
Bij mijn binnenkomst bleek de zaal met toen circa 30 bezoekers, ruim gevuld te zijn. De laatst beschikbare zetel op
dat moment werd door mij ingenomen en circa 12 minuten na het aangekondigde begintijdstip opende de voorzitter
de ALV. Zijn welkomstwoord inclusief het voorstellen van de leden van het bestuur werd afgesloten met het noemen
van overleden leden van de VOV gevolgd door een moment van stilte ter gedachtenis.
DE AGENDA
De Agenda werd ongewijzigd vastgesteld, de Mededelingen waren kort en er was (slechts) één brief inhoudende
een afmelding voor de ALV. De uit 3 bladzijden bestaande Notulen van de ALV van 18 mei 2018 vormden geen bron
voor vragen. Binnen 5 minuten na de start van de ALV werd het Jaarverslag 2018 aan de orde gesteld en door de
secretaris uitgesproken. Vele zaken werden in herinnering gebracht. Het gaat goed met de VOV: 1827 leden op 31
december 2018 tegen 1795 leden een jaar eerder. De Ledenadministratie functioneert prima, de websitebeheerder
regelt dat de site actueler is dan ooit. Het bestuur bestond medio mei 2018 uit 6 personen en heeft een groot aantal
vergaderingen achter de rug: 24 stuks. Ook werden de ontplooide activiteiten genoemd; ik telde er zeker 11.
Voordat de vaststelling van het verslag plaats vond, voerde de voorzitter een mini-enquête uit en werd aan de
bezoekers van de ALV de vraag voorgelegd wie de website van de VOV regelmatig raadpleegt? Een handvol, misschien twee handen, gingen de lucht in. Of de voorzitter hiermee tevreden was, kon ik niet peilen. De vraag van de
voorzitter kent een relatie tot de (hoge) kosten van de, overigens uitstekend uitziende, Nieuwsbrief om in (de nabije
toekomst) actuele informatie op de website te plaatsen en zodoende meer bezoekers te genereren en kosten te
besparen met het aantal edities van de Nieuwsbrief. Als laatste punt kwamen er vragen van bezoekers van de ALV,
het jaarverslag te plaatsen op de website. Dit werd toegezegd.

Afscheid
nemen doen
we samen.

JAARVERSLAG
In tijd gesproken vergde de goedkeuring van het financieel jaarverslag 2018, de behandeling van de begroting 2019
en verlenen van decharge aan het bestuur alsmede de verkiezing van leden voor de Kascommissie boekjaar 2019
slechts een paar minuten. Het resultaat 2018 wordt, met instemming van de ALV, toegevoegd aan de financiële reserve van de VOV dan wel deze reserve van een oormerk voorzien. Ook ten aanzien van dit onderwerp werd vanuit
de ALV gevraagd de cijfers over de financiën, op papier vooraf ter beschikking te stellen. Het bestuur moet hierover
nadenken, onder meer over het idee de (financiële) papieren op aanvraag en via email aan de leden van de VOV
aan te bieden.

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.

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

RONDVRAAG
De Rondvraag is voor een bezoeker en toehoorder altijd een interessant gegeven. Voor een voorzitter minder: wat
komt er op tafel? Een item is al aan de orde geweest; het vooraf aan de leden beschikbaar stellen van de vergaderstukken: verzending via email en op verzoek. De advertentie in de Nieuwsbrief (mei/juni 2019) van de ING die geen
advertentie is. De spreker wees er op dat naar zijn mening het onderwerp een bankbelang is en geen VOV-belang
en verdient derhalve niet zijn goedkeuring. Tenslotte was er een groot
compliment over de uitvoering van de Nieuwsbrief.
VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Nadat de voorzitter zijn waardering uitsprak aan alle vrijwilligers, deed hij
een dringende oproep aan de leden zich als vrijwilliger aan te melden voor
de bezetting van vacatures of voor allerhande commissies. 53 minuten na
de start werd de vergadering gesloten.

Van der Luit
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Activiteiten
Open Dag 24 april

Activiteiten Zomer 2019
Foto’s: Nico van Haastrecht

Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

13.30-15.30 u
10.00 u
09.30-12.00 u
09.30-12.00 u

Dinsdag

10.00 u

Dinsdag

13.30-16.30 u

Dinsdag

13.30-16.30 u

Dinsdag

19.30-23.15 u

Woensdag
Donderdag
Donderdag

12.30-16.30 u
10.00-12.00 u
13.00-16.30 u

Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

19.00 u
13.00-16.30 u
13.30-16.30 u

Zaterdag

10.00-12.00 u

Tekenen. Vakantie 1 juli t/m 26 aug
Inloopochtend, gratis koffie drinken
Breien/Handwerken.
Boetseren/Keramiek.
Vakantie 13 aug t/m 27 aug.
Jeu de Boules (naast het clubgebouw van de
VOV) Uitleg en les.
Tekenen/Schilderen.
Vakantie 5 aug t/m 26 aug.
Klaverjassen. Zomerstop. Zomerklaverjassen
tot 3 sept. Iedereen is welkom. zaal open vanaf
13.00 u
Bridgeclub ‘Tot Ons Genoegen Voorschoten’
(TOGV). Zomerstop. Zomerbridge elke dinsdag hele maand juni. Vrij, iedereen welkom.
Biljarten en klaverjassen
Inloopochtend computerproblemen, gratis.
Zomerbridge hele maand juli en augustus,vrij,
iedereen welkom.
Biljarten (Biljartvereniging Voorschoten)
Biljarten
Soos, VOV contactmiddag: bingo, kaarten,
rummikub en kletsen. 1x per 14 dagen, vanaf
september weer elke week.
Om de week, VOV zangkoor

Diana van Bohemen 06 17 48 95 92
Dik Zweers 06 19 69 58 10
Ria v.d. Meijden/ Dick Zweers 06 19 69 58 10
Lisette vd Born 071 576 15 24 (18 - 20 u)
Dik Zweers 06 19 69 58 10
Joke Creyhton 071 889 18 57
Thea de Jong 071 531 63 58

Wil Niersman 071 580 37 42

Anko Hamringa 071 561 39 51
Rob Rietveld 071 561 96 39
dhr. H. Looijestein 06 463 910 88
Anko Hamringa 071 561 39 51
Dik Zweers 06 19 69 58 10

Corry Zoetemelk 071 561 31 37

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.

Het was gezellig druk op de open dag. Onder het genot van
een hapje en een drankje kon men kennismaken met elkaar en
de vele activiteiten die de VOV te bieden heeft.
We mochten ook een aantal nieuwe leden inschrijven. Daar
zijn we heel blij mee want zonder onze leden kunnen wij niet
bestaan. We heten onze nieuwe leden dan ook van harte welkom en hopen dat zij volop gebruik zullen maken van alle informatie, belangenbehartiging, reizen, evenementen en de activiteiten die plaats vinden in ons verenigingsgebouw aan de
Prof. Einsteinlaan.
Of kom eens (gratis!) een kopje koffie drinken op dinsdag vanaf
10.00 uur.

8

Bestemd voor iedereen die vragen heeft over de computer, tablet of smartphone. Werkt
een en ander niet naar behoren, dan kunt u op de inloopochtenden terecht voor gratis hulp
en advies. Neem uw laptop, tablet of smartphone mee (vergeet het netsnoer niet!), zodat
de begeleiders u kunnen helpen het probleem op te lossen. Wilt u meer weten over bijvoorbeeld Windows Verkenner, Windows
Edge of een ander onderdeel van Windows of van de iPad, dan kunt u een handleiding van een van onze workshops krijgen om
uw kennis over een onderwerp te vergroten. Die handleidingen kunt u thuis doornemen. Als u iets niet duidelijk is, kunt u op de
inloopochtend uitleg en hulp krijgen. Op deze manier kunt u individueel een workshop volgen.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer Chris van der Jagt. Tel.: 071-561 84 80 (na 10.00 uur)

U BENT
VAN HARTE
WELKOM!

Iedere dinsdag om 10.00 uur GRATIS KOFFIE
in het VOV Senioren Centrum (VSC Prof. Einsteinlaan 3)
Kom eens langs en ervaar de gezelligheid in ons VOV Centrum!
9
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G• J• KRIEK

DINSDAG KALENDER
BRIDGECLUB TOGV
Start nieuw seizoen 2019/2020:
03 sept. 2019

BV

DONDERDAG KALENDER
Zomerbridge juli en augustus.
Start nieuw seizoen 2019/2020:
05 sept. 2019

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?

•

•
•
•

•

HELAAS..

Het is helaas een feit, de maandagmiddag bridgeclub heeft het loodje gelegd,
jammer genoeg te weinig leden om de
zaak verantwoord voort te zetten. We
danken Gijs voor zijn inzet de afgelopen
3 jaar.

Ook
voor klein
onderhoud!

• De zomerbridge is gedacht als vrije inloop voor

•

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

ZOMERBRIDGE GEDURENDE DE
MAANDEN JULI EN AUGUSTUS:

DONDERDAGMIDDAG-BRIDGE

De donderdagmiddag club had het afgelopen seizoen 41 leden, wordt wellicht nu
wat minder door ziektes en verhuizingen
dus zegt het voort, we hebben ruimte
voor nieuwe leden. Meld u aan, u mag
drie keer gratis sfeer proeven om te bepalen ja, dit is mijn cluppie.
Aanmelden bij:
Heti en Rob Rietveld,
Tel: 06 19695760

iedereen uit Voorschoten en omstreken.
De zomerbridge wordt gehouden op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in het VOV
centrum aan de Prof.Einsteinlaan 3 in Voorschoten van 4 juli 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 leden.
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.

WE ZIEN U GRAAG TEGEMOET!
Nog een kleine anekdote omdat het zomer is:
Het kleinkind van een vriendin, die op de vraag, zijn er bij jullie op de kleuterschool ook buitenlanders? antwoord: Nee, alleen kinderen.

www.barthenkeuken designcenter.nl
Korevaarstraat 11 Leiden
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HERSEN
KRAKER
De hersenkraker komt weer uit de
Bridge Beter Kalender van Alpha
Bridge BV uit Hazerswoude-Rijndijk.
Voor degenen die er niet uitkomen,
staat de uitleg op pagina 37.
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Lief en Leed
Joke is bij het echtpaar Van Beelen-Imthorn op visite geweest. Zij waren
63 jaar getrouwd en dat verdient een bloemetje. Ze hebben de trouwdag
niet gevierd omdat mevrouw in het ziekenhuis heeft gelegen en mijnheer
ook niet in orde was. We hopen maar dat het inmiddels wat beter gaat
met hen.
Joke werd hartelijk ontvangen bij mevrouw Y. Janssen. Bij een kopje
thee met wat lekkers raakten zij al gauw aan de praat. Mevrouw is pas
verhuisd en had net een operatie aan haar heup achter de rug, waardoor
ze in huis nog een beetje haar draai moet vinden. Gelukkig helpen de
kinderen veel en heeft ze het op de nieuwe plek goed naar haar zin.

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!

Piet wilde een afspraak met mevrouw A.P. Mulder-Bolle maken om
“langs” te komen. Haar commentaar was: “langs is niks, kom maar gewoon op bezoek”. Zij is 93 jaar geworden en Piet werd verwend met koffie
en taart.

Mevrouw M.J.C. Modderman-Barrieu was blij met het bezoek van Tineke en de plant van de VOV. Mevrouw is trouwe
bezoeker van de soos, maar helaas was ze wegens ziekte een
poos afwezig. Tijdens de koffie heeft mevrouw verteld over
haar dochter en kleindochter in Wassenaar. Bij het afscheid
werd Tineke nogmaals bedankt voor het VOV-bezoek.
Tineke was ook bij het echtpaar Van Leeuwen-Vosmeer.
Met een bos anjelieren kwam Monique mevrouw A. Heijmans
feliciteren voor haar 90ste verjaardag. Onder het genot van
een kopje koffie en gebak werden er herinneringen opgehaald
over Voorschoten en -uiteraard- de winkel die nu door haar
zoon wordt gerund.
Monique ging op bezoek bij mevrouw C.J. van Kuijk-Backer
voor haar 91ste verjaardag. Het was fijn om ervaringen uit te
wisselen over Zuid-Amerika en met name over Venezuela.

Emmy bracht een bezoek aan mevrouw M.J. TammerijnSchipper i.v.m. het overlijden van haar man en de operatie van
haarzelf. Gelukkig heeft ze nog haar rijbewijs kunnen verlengen en gaat ze regelmatig naar haar zus om te bridgen. Emmy
vindt haar een opgewekte dame!

Met een grote bos tulpen werd mevrouw Nel de Hoog gefeliciteerd voor
haar 91ste verjaardag. Boeiend sprak zij over haar werk in Nieuw Guinea
en haar reizen naar Canada, Australië en Indonesië. Monique kijkt uit
naar haar levensboek.
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De heer P. Pardon werd 92 en Emmy werd hartelijk ontvangen met een lekker stuk gebak bij de koffie. Het echtpaar doet
alles samen en mijnheer houdt wel van een grapje. Ze gaan
altijd naar de soos en ook zijn ze met de tocht voor “ouden van
dagen” mee geweest. Ze waren 65 jaar lid van het Leidsch
Dagblad (vanaf hun huwelijk).

Lien was bij mevrouw Heijmans-v.d. Doe voor hun 66-jarig
huwelijk. Mijnheer was naar de jeu de boules. Het was een
gezellig samen-zijn.

Mevrouw S.C. Hartogensis-Dijkgraaf werd voor haar 94ste verjaardag
bezocht door Emmy. Mevrouw gaat nog bridgen, meer voor de gezelligheid i.p.v. te winnen!! Ze kan goed tegen het alleen-zijn, houdt van
muziek, maar “haar oren houden er niet van”.

Het echtpaar Voshol-van Dongen was 60 jaar getrouwd. Bijna iedereen
heeft de mooie foto in de krant gezien. Thea bracht hen een bezoekje:
zij kennen elkaar al zo’n 44 jaar vanaf dat zij als buren naast elkaar gingen wonen. Herinneringen als barbecue aan de Vliet met elkaar en op
vakantie; wat een prachtige tijd was dat. Helaas gaat het met mijnheer
wat minder goed, maar ze zijn dankbaar dat zij zo veel jaren gelukkig zijn.
Thea bedankt hen voor de mooie jaren.

Sinds kort wonen de heer en mevrouw Van Bohemen-van
Paassen in Topaz Vlietwijk. Ze vertrouwden Piet toe dat het
wel even wennen was, maar voelen zich veilig en gelukkig. Het
bezoek vonden ze erg plezierig. De verzorging bleek prima en
zelfs de TV werd door iemand van de technische dienst voor
het voetbal van die avond even geüpdatet. Als het lukt heeft het
bezoek ook twee nieuwe leden voor de VOV-zang opgeleverd.

Joke zal het bezoekje aan mevrouw M.S.L. Gerla-Aangenendt (werd 90 jaar) niet gauw vergeten. Na de kennismaking
was er koffie met een heerlijk gebakje. Mevrouw is optimistisch
en blij met iedere dag. Ze leest graag boeken en zei dat het een
aanrader is om de boeken van Lucinda Riley “de zeven zussen” te lezen. Het toeval wil dat Joke net aan het vierde deel
bezig was. De tijd vloog om.

Emmy bezocht mevrouw L.G. Kinkel-Troost. Mevrouw werd 90 jaar en
vertelde dat ze al lang lid is van de VOV en dikwijls met de reisjes mee
gaat. Ze doet zelf de boodschappen, kookt voor zichzelf en leest graag,
gaat af en toe naar haar zus met de Valies. Ook doet ze aan rummikub
met haar buurvrouwen. Kortom ze verveelt zich niet. Ze vindt dat de VOV
veel doet voor de ouderen en was blij met de attentie.

Mevrouw M.B.A.J. Kroeze-de Heiden vertelde Monique over de val en
het overlijden van haar man. Zo mooi als haar zoon en 22-jarige kleinzoon hebben gesproken op de begrafenis. De bloemen, met name rode
rozen, zijn mee naar huis genomen waardoor zij elke keer weer geraakt
werd door de grote belangstelling van 180 mensen op de begrafenis.
Mevrouw wordt heel fijn opgevangen door haar vriendinnen.

heeft zo haar ongemakken maar ze twijfelt er niet aan of ze
haar huis zal verlaten of niet; zij wil daar zo lang mogelijk blijven wonen. Het is ook een heerlijk plekje midden in het dorp.
Het was een gezellig bezoekje.

Voor haar verjaardag gaf mevrouw J.M. Schroot-Spitzers
een feest voor haar familie en vrienden. Piet ging haar feliciteren. Zij is er goed aan toe en voelt zich in Overrijn op haar
gemak. Zij is tevreden ondanks haar handicap.

Tineke was op bezoek bij mevrouw A. Snoeker-Verhaar voor haar 91ste
verjaardag. Mevrouw vierde haar verjaardag met vriendinnen in St. Jansland en met de familie in de Brasserie in Leiderdorp. Tineke moest de
VOV bedanken voor het mooie boeket.

Haar 92ste verjaardag vierde mevrouw J.D.W. Spijk-Krikke in de Gouden Leeuw. Trots gaf ze Monique een rondleiding door haar huisje waar
haar man indertijd de zolder had verbouwd en waar haar dochter in de
tuin allerlei bloemen had gezaaid.

Lief en Leed

De heer A. Vis was voor het VOV-gebouw gevallen, hetgeen voor hem na drie weken een operatie
aan zijn hoofd betekende. Mijnheer is mantelzorger
voor zijn vrouw en dit werd wel een extra nare bijkomstigheid. Els bracht hem een troost-bloemetje.
De heer H.J. Heijmans werd 90 jaar. Els ging
hem feliciteren met een bloemetje. Enige weken
geleden is de hond wegens nierfalen overleden.
De hond lette op of de keukenrol gewisseld moest
worden, maar de laatste keer reageerde hij daar
niet op, dus zag het echtpaar aankomen dat het
einde nabij was. Heel verdrietig.
Toen Thea bij mevrouw E.E.M. Vogels-Roeleven
kwam stond de deur al gastvrij open. Mevrouw is
niet geheel onbekend bij Thea, die daar jaren zorg
aan haar man heeft verleend. Dan was er altijd koffie met heerlijke vers gebakken koekjes. Mevrouw

Belangenbehartiging

Wie
wil?

De actie “Wie Wil?” heeft minder reacties opgeleverd dan we hadden gehoopt. Op de oproep in de laatste nieuwsbrief is geen enkele reactie gekomen. Misschien moeten we daar blij mee zijn omdat er blijkbaar geen behoefte is
aan gezelschap om samen te fietsen, spelletjes te doen, te praten over kunst en politiek etc. etc. Toch horen we dat
er veel eenzaamheid is onder oudere mensen.

Hoe het ook zij, de commissie Belangenbehartiging stopt met het actief promoten van de actie “Wie Wil?” Wanneer iemand toch
graag in contact wil komen met een ander persoon, kan hij/zij altijd een e-mail sturen naar: wiewil@vovvoorschoten.nl. Een brief
in de brievenbus van de VOV (Prof. Einsteinlaan 3) mag ook.
Wellicht is het ook interessant om te kijken op de site van Voorschoten Voor Elkaar: www.voorschotenvoorelkaar.nl/maatjesproject
Daar vindt u de mogelijkheid om een “maatje” te vinden. Niet alleen om samen iets te ondernemen maar ook als u behoefte hebt
aan een klusjesman of iemand die boodschappen voor u doet etc. etc..
Succes en groet,
Commissie Belangenbehartiging
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Reizen

Reizen

VERSLAG DAGREIS NAAR KASTEEL HEESWIJK EN HET BOERENBONDSMUSEUM IN GEMERT
Op 14 mei was het vroeg opstaan om op tijd bij het Burg. van
der Haarplein te kunnen zijn. Wij gingen vandaag naar het kasteel Heeswijk en naar het Boerenbondsmuseum in Gemert.
Bij het vertrekpunt op het Burg. Van der Haarplein werden wij
opgewacht door Toos, die vandaag de begeleiding op zich
had genomen. Alle aanwezigen gingen de bus in om een mooi
plekje op te zoeken. Daarna ging de bus naar de andere opstapplaatsen om de andere deelnemers op te halen. Toen was
het tijd om naar Heeswijk te rijden. Bij aankomst werden wij
verwelkomd in de Brasserie, waar wij een lekker kopje koffie
kregen met iets lekkers erbij. Wij konden zelfs uit vier soorten
gebak kiezen. Wat een luxe.
Hierna gingen wij om half 12 in twee groepen met een gids
mee, die ons door het kasteel zou leiden. De huidige vorm en
grootte van het kasteel waren oorspronkelijk nog niet zo groot.
Eerst werd het kasteel met enkele meters verbreed (waarbij
veel aandacht werd besteed om bijpassende stenen te kiezen
die zo veel mogelijk met de oude stenen van het kasteel overeenkwamen). Later kwam er nog een toren met galerij bij. Wij
kwamen binnen in de hal, met winkeltje, en zagen diverse oude
voorwerpen uit de oude tijden (harnassen, oude schilderijen,
mooie meubels, banken, tafels en stoelen, servies en nog veel
meer).

De gids vertelde, met verwijzing naar de diverse schilderijen
die in de zalen beneden hingen, over de geschiedenis van Baron van Bogarde van Terbrugge en zijn diverse familieleden.
Het waren er zoveel, dat je op een gegeven moment toch een
beetje de draad kwijt raakte, wie met wie nu getrouwd was geweest. Verder kocht de baron op zijn reizen mooie artikelen
om het kasteel te verfraaien, b.v. een donker houten kastje dat
je open kon doen en dan zag je allemaal laatjes met allerlei
snuisterijen erin. De binnenkant van de deurtjes en de laatjes
waren aan de voorkant bedrukt met landschappelijke taferelen.
Hierna gingen wij met de trap naar boven. Degenen die hier
moeite mee hadden, konden beneden de zalen op de begane
grond of de tuin bezichtigen. Boven waren de slaapkamers te
bekijken, met hierin wel heel korte bedden. De mensen sliepen
vroeger rechtop zittend in bed. Er waren naast de gewone bed-
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den ook bedsteden in enkele slaapkamers aanwezig. Onder de
bedden in de bedsteden was een open ruimte, waar voedingsmiddelen (zoals appels en aardappelen) bewaard werden. Op
de plank boven het hoofdeinde van het bed sliep de baby in
een klein mandje tot deze 3 à 4 maanden oud was. Als de baby
’s nachts gevoed moest worden, kon de moeder er zo makkelijk bij. Als de baby dan 3 of 4 maanden oud was ging het
kindje naar een wieg. De slaapkamers waren behoorlijk helder
door het licht dat door de ramen naar binnen viel. Maar er was
ook een heel donkere slaapkamer met mooi oud behang op de
muur. Hier stond ook een hemelbed, met dikke gordijnen, waar
voorheen meerdere personen in overleden waren.
Toen wij de trappen van boven naar beneden weer afgedaald
waren, kwamen wij in het souterrain aan in de keuken. Het
was een groot vertrek met mooie tegeltjes bij de haard en op
de andere muren. Deze tegeltjes waren zogenaamde “witjes”.
Dat zijn oude tegeltjes waar vroeger de muren veelvuldig mee
afgewerkt werden. Ook hier stonden mooie oude kasten, tafels en stoelen. Verder waren er haken aan het plafond en de
schoorsteen aangebracht, waar wild en vlees aan opgehangen
kon worden.
Na deze rondleiding zijn wij weer in de bus gestapt naar Gemert, waar het Boerenbondsmuseum gevestigd was. Hier hebben wij eerst nog geluncht, want de inwendige mens moest
nodig versterkt worden. Daarna werden wij ook hier in twee
groepen verdeeld en hebben het museum bezichtigd. Het was
indertijd begonnen met enkel een boerderij. Later zijn daar
meerdere gebouwen bijgekomen, zoals stal, winkel, café,
klompenmakerij, zuivelfabriek en een weverij. Hier kon je stof
kopen. In de tuin was er ook een moestuin aangelegd met allerlei groeten. Na de rondleiding kon je zelf nog rondkijken.
Hierna was het tijd om naar Montfoort te gaan voor het diner.
Het was allemaal heel lekker en goed verzorgd. Na het diner
weer op weg naar huis. Wij kunnen terugzien op een hele leuke
dag.

VAN DE REISCOMMISSIE
Op 14 mei jl. hebben wij de eerste dagreis van 2019 gemaakt. De bestemming was kasteel Heeswijk met aansluitend een bezoek
aan het Boerenbondsmuseum te Gemert. Voor alle duidelijkheid het betrof hier geen bezichtiging van Boerenbont aardewerk dan
wel porselein, zoals een aantal medereizigers abusievelijk veronderstelden. Het Boerenbondmuseum geeft een duidelijk inzicht
van het boerenleven van rond 100 jaar geleden in de regio Noordoost Brabant en wordt gerund door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Wat het weer betreft hadden wij verder niet te klagen. Het was de mooiste dag van mei. Zonnig en aangename
temperatuur. Op de pagina hier links leest u een verslag van de belevenissen onderweg en op de website van de VOV staat een
uitgebreide fotoreportage van deze dag.
Voor de korte termijn staan thans de volgende dagreizen in de planning. Dat betreft de dagcruise van 27 juni en de dagreis van 16
juli naar Rotterdam met bezoek aan de SS Rotterdam en aansluitend een bezoek aan de distilleerderij Nolet te Schiedam. Voor
beide dagreizen hebben zich inmiddels veel mensen aangemeld, maar hebt u interesse dan kunt u zich nog steeds aanmelden.
Voor 22 augustus staat de dagreis naar Voorne Putten gepland. Voor die reis is de interesse helaas wat minder. En dat is jammer want wij gaan die dag twee leuke stadjes bekijken die in de geschiedenis van Nederland, met name de 80-jaige oorlog die
inmiddels 450 jaar geleden begon, een belangrijke rol hebben gespeeld. Allereerst Brielle en vervolgens Hellevoetsluis dat een
belangrijke marinehaven was in die tijd. Het zijn leuke locaties om doorheen te wandelen met op gezette tijd het nuttigen van koffie
en gebak. Dus meld u zich vooral aan. Dit laat onverlet dat u zich ook nog kunt aanmelden voor de dagreizen van 26 september
en 15 oktober.
Wat de meerdaagse reizen betreft hebben wij de reis naar Montferland helaas moeten annuleren wegens te weinig aanmeldingen.
Daar staat tegenover dat wij zoveel aanmeldingen voor de KRAS-busreis naar de Harz hebben ontvangen dat wij voor die reis
een aanmeldingsstop hebben moeten invoeren. Voor de twee overige meerdaagse reizen de Wijncruise en de KRAS-busreis naar
de Elzas en Vogezen kunt u zich nog aanmelden. De teller van deze laatste reis staat al op bijna 30. Dus wij hopen op nog veel
aanmeldingen.

VOV EVENEMENTEN • Verslag van de Mattheus Passie
De Mattheus Passie. Wat een mooie christelijke traditie is dat toch!
Door de V.O.V. evenementen commissie werden we in de gelegenheid gesteld om op 17 april deze traditie bij te wonen. Aat Stahlie
en Emmie Bechtholt boden vervoer aan, heel fijn. Mijn vriendin en ik togen dus naar Rijswijk en wel naar de oude kerk in het gezellige centrum. Vriendelijk personeel zorgde voor de koffie en de garderobe. Omdat we zo mooi op tijd waren konden we goede
plaatsen uitzoeken.
Jan Rot begon met een inleiding van de Nederlandse eigentijdse vertaling, van zijn hand, hij had zich ten volle ingeleefd in de rol
die eigenlijk Peter Faber zou vertolken. Het orkest Tange Extremo international, u welbekend, zou het wereld bekende verhaal
ondersteunen. En dat hebben ze voortreffelijk gedaan, ook al sloeg het geluid door de hoogte van de zaal soms heel hard neer.
De solisten waren: zangeres Sharon
Kips, bekend als winnaar van het RTL 4
programma Xfactor en van de vele optredens bij de EO en Job Hubatka een
bariton / opera geschoolde zanger. Zij
samen zongen het kruisigingsverhaal
met volle overtuiging. Ook de bezoekers mochten bepaalde delen meezingen. De jonge zangers zongen met
recht de sterren van de hemel ook met
de begeesterde rol die Jan Rot door
de gehele uitvoering meespeelde en
zong. Een verteller die je elke emotie
liet voelen.
Kortom we hebben genoten en namen
deze Paasgedachte naar volle tevredenheid mee naar huis.
Brigitte Wezenpoel Dekker
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
De evenementencommissie heeft voor u weer een gevarieerd programma samengesteld.
Wij hopen dat er voor ieder wat wils bijzit en zien u graag bij een van de evenementen.

Op 2 september van 13.30-16.30 organiseren we weer,
geheel gratis, een Lady’s Day in het VOV gebouw aan
de Einsteinlaan!

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:

Een gezellige middag voor de dames met o.a. advies
over kleding, gezicht-, hand- en voetverzorging, massages en nog veel meer!
Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u zich aanmelden bij: Anja van Teijlingen, Tel: 0653689517
of Thea Zweers, Tel: 071-5614084

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

VOV
Feestavond
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WIJNPROEVERIJ
Na het grote succes van de vorige keer willen wij in
samenwerking 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

Haal je dansschoenen maar te voorschijn
want de grote feestavond komt er weer aan.
Onder leiding van Back2Basic die een swingend
programma hebben gaan we met de voetjes van
de vloer, dat wordt genieten!
Natuurlijk is er ook weer een grote tombola
met heel veel mooie prijzen.

Tot ziens op 19 oktober
in het Cultureel Centrum!
Zaal open: 19.00 uur
Toegang en 2 consumptiebonnen zijn gratis.

Herfst/Kerst Workshops
Na het succes van de vorige workshops gaan we
in oktober en december weer een leuk
Herfst/Kerststuk maken!
De juiste data volgen nog, maar heeft u
belangstelling dan kunt u bellen naar:

Anja van Teijlingen, Tel: 06 536 895 17
17

Laat uw eigen biografie schrijven

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

ENTEN
EVENEM
MMA
PROGRA

2019/2020

‘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.

3 DEC
2019

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

info@Life-In-Letters.nu

22 JAN JON VAN EERD - Herrie in de keuken
In de spiksplinternieuwe, gierend absurde komedie Herrie in de keuken, ge2020 schreven door Jon van Eerd, vliegen de petten, snorren en pruiken door het

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?

theater. Krankzinnig en dubbelzinnig spelen 6 acteurs meer dan 20 rollen!

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

071-572 52 50 06-143 606 64

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!

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

Locatie: Leidse schouwburg
Kosten: € 32,50 voor leden,€ 35,- voor niet leden.
Rekeningnummer: nl35inb0006564156 t.n.v Vereniging Ouderenbelang
Voorschoten o.v.v Jon van Eerd.
Uw aanmelding is definitief na betaling.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 4 weken voor de voorstelling bij:
Aad Bechtholt, e-mail: awbechtholt@casema.nl of 0623427377

Web & Wijs

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

VerhuisService
Voorschoten BV

Heinz Polzer was een van die zeldzame artiesten ‘zonder wie alles anders
was geweest’. Buigt Allen Mee Voor Drs. P brengt zijn leven, zijn verhalen en
zijn werk samen in een kleine zaal- voorstelling op de Schaal van P: intiem,
ironisch, verwarrend en om te huilen van het lachen.
Locatie: Leidse schouwburg
Kosten: € 22,50 voor leden, € 25,- niet leden
Rekeningnummer: nl35ingb0006564156 t.n.v Vereniging Ouderenbelang
Voorschoten o.v.v Eric van Muiswinkel.
Uw aanmelding is definitief na betaling.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 4 weken voor de Voorstelling bij:
Aad Bechtholt, e-mail: awbechtholt@casema.nl of 0623427377

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.

ERIK VAN MUISWINKEL - Buigt allen mee voor Drs. P

17 MRT
2020

De knuffelbejaarde van Nederland terug in het theater! Voor alle fans is hier
de nagelnieuwe Hendrik Groen - Zolang er leven is, met nieuwe belevenissen van Hendrik, zijn beste vriend Evert, de Omanido-club (Oud-maarniet-dood) en een aantal nieuwe bewoners van het verzorgingshuis. Een
heerlijke komedie met een levenslustig verhaal over ouder worden en alles
wat daarbij komt kijken.
Locatie: Leidse schouwburg
Kosten: € 35,- voor leden, € 37,50 voor niet leden.
Rekeningnummer: nl35ingb0006564156 t.n.v Vereniging Ouderenbelang
Voorschoten o.v.v Hendrik groen.
Uw aanmelding is definitief na betaling.
U kunt zich opgeven bij: Thea zweers 071-5614084

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

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

16/17
MEI
2020
Schoolstraat 117-119
Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

HENDRIK GROEN - Zolang er leven is

HERMAN VAN VEEN - 75 ‘Dat kun je wel zien dat is hij’

Herman van Veen wordt vijfenzeventig. Los van wat krakende onderdelen
en het regelmatig kwijt zijn van namen, beschouwt Herman deze tijd, ook al
is hij minder jong dan gisteren, als de beste van zijn leven.
Wij hebben voor deze voorstelling twee dagen nl. zaterdag 16 mei of zondagmiddag 17 mei, geeft u bij het aanmelden door welke datum u wilt.
Locatie: Leidse schouwburg
Kosten: € 36,50 voor leden, € 39,- voor niet leden
Rekeningnummer: nl35ingb0006564156 t.n.v Vereniging Ouderenbelang
Voorschoten o.v.v Herman van veen.
Uw aanmelding is definief na betaling. Opgeven tot uiterlijk 4 weken voor
de voorstelling bij: Anja van Teijlingen, 0653689517
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Sportinstituut Goederaad is al ruim zestig jaar een begrip in Voorschoten en omgeving en staat bekend om de constante, hoge kwaliteit tegen een betaalbare prijs.

Overig lesaanbod
Woensdag 10.30-11.30 uur

Seniorengym
Woensdag 11.00-11.45 uur

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

ComputerWorkshops
AFSCHEID VOV-COMPUTERCURSUSSEN

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

Zoals aangekondigd stopt de VOV na 19 jaar
met het geven van computercursussen. De
afgelopen twee jaren bleek er nauwelijks nog
behoefte te zijn aan computercursussen over
Windows 10 en iPad. Het doel van de VOV om
senioren vertrouwd te maken met de computer
is dus bereikt!
Op vrijdagochtend 12 april heeft de coördinator
van de VOV-computercursussen, Chris van der
Jagt, een afscheidsbijeenkomst aangeboden
aan de medewerkers van de cursussen. Onder
het genot van koffie en gebak konden de medewerkers elkaar nog eenmaal ontmoeten. Ook
het bestuur was aanwezig bij deze bijzondere
gebeurtenis.
Chris van der Jagt opende de bijeenkomst en verwelkomde de medewerkers en de grondlegger en nestor van de computercursussen, Miel Baetens. In een korte toespraak haalde hij herinneringen op. Over het begin bij de firma Hamers, de
plotselinge verhuizing naar het Rossini-gebouw en tenslotte de verhuizing naar de huidige locatie aan de Einsteinlaan. Hij
bedankte de medewerkers voor hun jarenlange inzet (voor sommigen vanaf de start van de computercursussen) en hun
collegialiteit.
Daarna nam Dik Zweers namens het bestuur het woord. Hij bedankte alle medewerkers en speciaal de drie voortrekkers:
de coördinator Chris van der Jagt en de twee cursusleiders, Henk de Hooge en John Smit. Deze laatse heren hadden ook
het onderhoud van de computers onder hun hoede.
Als blijk van waardering van het bestuur voor hun jarenlange inzet reikte hij hun een envelop met verrassing uit. Dat bleek
een gratis dagtocht naar keuze te zijn. Na deze toespraken werden gezellig verder gepraat en herinneringen opgehaald.
Zo is er een einde gekomen aan de VOV-computercursussen.

LET OP! GEWIJZIGD ROOSTER COMPUTER-INLOOPOCHTENDEN IN JULI EN AUGUSTUS

Drukkers
met commitment

Dipas druk&print
Industrieweg 76
2712 LC Zoetermeer

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

Voor problemen met uw laptop, tablet of smartphone, kunt u terecht op onze inloopochtenden voor gratis hulp en advies.
Op pagina 7 van deze Nieuwsbrief leest u hier meer over. Een aantal vrijwilligers bij de inloopochtenden heeft aangegeven
in de zomermaanden juli en augustus vrij te willen zijn om diverse vakantie activiteiten te kunnen ontplooien. Daarom zullen
er in de maanden juli en augustus de inloopochtenden om de 14 dagen worden gehouden.
In de maanden juli en augustus zijn de inloopochtenden op de volgende data: 11 juli, 25 juli, 8 augustus, 22 augustus
en 29 augustus. Daarna is er weer elke week een inloopochtend op donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
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NATIONAAL OUDEREN FONDS

Planning
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06 14 62 67 58
mail@sandra4events.nl
www.sandra4events.nl
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

Nationale Ouderendag

Sandra de Jong

Co

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze
boodschappen bij Jumbo Roemer Noordhofland. Het is een prachtige supermarkt met
brede looppaden, een groot assortiment en
aardig, servicegericht personeel; kortom
heel prettig om daar te winkelen.
Wij stellen het daarom bijzonder op prijs,
dat de directie van deze Jumbo-vestiging de
VOV sponsort in de vorm van de koffie en
koekjes die wij voor onze diverse activiteiten
gebruiken.
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niet, ik ben geweoon antiek.
En mijn prins kijkt van boven
mee.”
Sientje van der Horst (89)
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Sientje van der Horst (89)
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Sientjeeen
vanwens
der Horst
Duizenden ouderen hebben
die ze(89)
moeilijk alleen kunnen vervullen.
uitkomt.”
Op Nationale OuderendagKlaas
laten Kersseboom
wij deze wensen
(71)uitkomen. Helpt u mee?
Vervul een wens!

“Sinds ik met een rollator loop kom ik

Rical Cleaning Products

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

VOORSCHOTEN
REINIGINGSMATERIALEN
071 576 76 71 REINIGINGSMACHINES

Veel ouderen in Nederland
voelen
zichmeer.
eenzaam.Dit
Ook op
gaaneen
is nietdroom
altijd meerdie
gemakkelijk.
niet
ver
is pad
echt
Op Nationale Ouderendag steunen we deze ouderen en laten we langgekoesterde wensen
uitkomt.”
uitkomen. Vaak gaat het om kleine wensen, zoals nog een keer naar het ouderlijk huis of een
Klaas Kersseboom (71)
middag vissen net als vroeger. Kleine wensen met een grote impact!

“Het werd tijd voor een nieuw jack.
Gelukkig waren er twee jonge knullen die
Nationale Ouderendag bij u in de buurt
gezellig met mij gingen winkelen.”
Op www.nationaleouderendag.nl verzamelt het Nationaal Ouderenfonds alle wensen.
Mevrouw
Franke
(85)de ouderen bij hen in de buurt
Dit doen we samen met lokale comités
die als
geen ander
“Het
tijd
een nieuw jack.
kennen. Kijk op de website voor
het werd
comité bij
u in voor
de gemeente.

“Sinds ik met een rollator
loop kom ik niet ver meer.
Dit is echt een droom die
uitkomt.”
Klaas Kersseboom (71)

Gelukkig waren er twee jonge knullen die
gezellig met mij gingen winkelen.”

Doe mee! Vervul een wens van een oudere

Lijkt het u leuk om iets bijzonders voor een oudere bij u uit de buurt te doen?
Mevrouw Franke (85)
Op www.nationaleouderendag.nl vindt u alle wensen en kunt u een wens kiezen die bij u past.
Samen met de oudere geeft u invulling aan de wens. Eén ding is zeker: u bezorgt een oudere en
uzelf
onvergetelijke
dag. Ouderendag voor ouderen?
Wateen
betekent
Nationale

De impact is enorm. Ouderen denken vaak nog lang terug aan deze bijzondere dag. De tijd en

Nationale
wordt
georganiseerd
het Nationaal
Ouderenfonds.
aandacht Ouderendag
die jong en oud
aan
elkaar geven,door
zorgen
voor onvergetelijke
momenten en vaak

blijvende contacten. Een wens vervullen kost u als vrijwilliger hooguit een paar uurtjes van uw

Wat
betekent Nationale Ouderendag voor ouderen?
tijd en misschien wat geld voor vervoer of een kopje koﬃe.

De impact is enorm. Ouderen denken vaak nog lang terug aan deze bijzondere dag. De tijd en
Wat u hiervoor terug krijgt is onbetaalbaar: u tovert een glimlach op het gezicht van een oudere
aandacht die jong en oud aan elkaar geven, zorgen voor onvergetelijke momenten en vaak
die eindelijk zijn of haar wens in vervulling ziet gaan. Zoekt u ook een wens van een oudere uit
blijvende contacten. Een wens vervullen kost u als vrijwilliger hooguit een paar uurtjes van uw
op www.nationaleouderendag.nl?
tijd en misschien wat geld voor vervoer of een kopje koﬃe.
Wat u hiervoor terug krijgt is onbetaalbaar: u tovert een glimlach op het gezicht van een oudere
2.5eindelijk
miljoen
in Nederland
voelen
zich ueenzaam
die
zijnouderen
of haar wens
in vervulling ziet
gaan. Zoekt
ook een wens van een oudere uit
op
www.nationaleouderendag.nl?
Uiteraard
steunt het Nationaal Ouderenfonds ouderen ook de rest van het jaar. We halen

“Het werd tijd voor een nieuw

ouderen uit hun isolement en zorgen voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten.

met mij gingen winkelen.”

2.5
miljoen
in Nederland
voelen
zich
eenzaam
En dat
is hardouderen
nodig. Want
in Nederland
voelen
maar
liefst 2.5 miljoen ouderen zich eenzaam.
Uiteraard steunt het Nationaal Ouderenfonds ouderen ook de rest van het jaar. We halen
ouderen uit hun isolement en zorgen voor meer sociale contacten en onvergetelijke momenten.
En dat is hard nodig. Want in Nederland voelen maar liefst 2.5 miljoen ouderen zich eenzaam.

jack. Gelukkig waren er twee
jonge knullen die gezellig
Mevrouw Franke (85)

◄

Kijk voor meer informatie op www.ouderenfonds.nl
Kijk voor meer informatie op www.ouderenfonds.nl

23

FOTORUBRIEK
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De foto (op blz. 18) in de nieuwsbrief van mei/juni is een foto van de Wijngaardenlaan, ook toen al de weg naar Wassenaar.
Direct links stond Het Gebouw Voor Christelijke Belangen. In dit gebouw werden tal van evenementen gehouden, bijvoorbeeld een diavoorstelling, het jaarfeest van de kerkelijk jeugdverenigingen, de huisvlijttentoonstelling (zelfgemaakte dingen),
de tentoonstelling van door de schooljeugd thuis verzorgde planten die ze een paar maanden van tevoren bij de gemeente
voor een prikkie hadden gekocht. Muziekuitvoeringen, zanguitvoeringen, een avond voor een goed doel (blindengeleidehonden), enz..
Erg belangrijk, naast het gebouw aan de kant van de Schoolstraat was een grasveldje waarop de jongens uit de buurt een
partijtje konden voetballen zonder het risico te lopen dat een politieagent of iemand van de gemeente de bal afpakte.
Op de plaats van het gebouw staat nu het zakencentrum (met de Engelse naam) waarin nu o.a. Voor Elkaar zit. Aan de
rechterkant, toen nog onbebouwd, staat nu het Gezondheidscentrum met o.a. een huisartsenpraktijk. Verderop rechts stond
de School met de Bijbel (niet zichtbaar op de foto). Dit gebouw is nu nog in gebruik als bibliotheek.
Wim Duijzers

Wie herkent deze foto? En wie kan iets vertellen over de plaats waar deze foto gemaakt is?
Uw reacties graag vóór 10 augustus insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Een sfeervolle foto uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Moeilijk te bevatten dat de Wijngaardenlaan zo’n rustig straatbeeld laat zien ten opzichte van heden ten dage. De foto is gemaakt aan het begin van de laan richting station. Het aanzien
van de bomen zou wel eens debet kunnen zijn aan de naam Wijngaardenlaan om reden, het vele groen dat zich hier ten
toon spreidt. Wellicht heeft toen al het groen plaats moeten maken voor de langzaam komende drukke tijden, hierbij denkend
aan het verkeer.
Links op de hoek van de laan stond eens een verenigingsgebouw. Op de voorzijde prijkte de naam Gebouw van Christelijke
Belangen. Op de foto is de naam nog enigszins zichtbaar. Het verenigingsleven en andere activiteiten maakten er regelmatig gebruik van. Mogelijk dat het oude gebouw niet meer aan de eisen des tijds voldeed, het werd afgebroken. Een groter
moderner gebouw werd gerealiseerd waar nu o.a. diverse sociale instellingen zijn gehuisvest.
Rechts op de foto ziet men nog een ouderwetse lantaarn. Men heeft mij eens verteld dat in die tijd elke dag een lantaarnopsteker met zijn laddertje de ronde deed om de gaslantaarns te doen ontsteken. In de sfeervolle Schoolstraat heeft men deze
nostalgische gaslantaarns aangepast. In de lantaarn brandt constant een klein vlammetje. Bij het vallen van de duisternis
worden de lantaarns automatisch ontstoken.
Daan Heijmans

Foto ingezonden door Cees Westhoek

REACTIES OP DE MEI/JUNI FOTO:
De Schoolstraat is de plaats waar de foto is gemaakt. We kijken naar de Wijngaardenlaan met links Het Gebouw voor
Christelijke Belangen en rechts tussen de bomen door De School met den Bijbel. Ik heb daar vanaf 1944 op school
gezeten maar kan mij de bomen niet herinneren. Wel heb ik een foto met de Wijngaardenlaan vanaf de andere kant,
ook met bomen.
Cees Westhoek
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De foto van mei/juni is van wat nu de Wijngaardenlaan is. Uiterst
links achter de witte vlaggenmast is het voormalige gebouw van
Christelijke belangen zichtbaar waar nu de winkelgalerij Siver
Business Center begint. Rechts op de foto een ouderwetse
gaslantarenpaal. Het hoge hek rechts langs het trottoir begrenst
o.a de tuin van tandarts Gastelaars waarin een prachtige enorme beukenboom stond. Verder rechts op de foto gedeeltelijk
zichtbaar het gebouw van wat nu de openbare bibliotheek is,

voorheen de School met den Bijbel. De prachtige lindebomen
zijn geslachtofferd aan het verkeer. Jammer. De foto doet denken aan Wim Zonnevelds lied “Het dorp”. “Ik was een kind en
kon niet weten dat dit voorgoed voorbij zou gaan”.
De plaats waar deze foto gemaakt is grenst aan de Schoolstraat
waar vroeger het wachthuisje van de Blauw tram stond. Halteplaats voor de trams naar Leiden en Den Haag.
Karel Verrips
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EEN PORTRET VAN...

George Karremans

Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf

Wie kent George Karremans nou niet? Met zijn indrukwekkende postuur op een dikke Harley-Davidson was en is hij nog
steeds een opvallend persoon in het dorp. We spreken met George zittend tussen een enorme hoeveelheid verzamelde
boeken en schaalmodellen van auto’s en motoren met rondom het zachte getik van een groot aantal klokken.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Op 10 januari 1961 ben ik geboren in Bijdorpstraat nummer
50, daar waar mijn vader zo’n beetje zijn leven lang woonde. Ik heb nog twee oudere en een jongere broer. Lange tijd
woonde ik in Vlietwijk samen met mijn vriendin Adrie. Vier
jaar geleden overleed zij en sindsdien woon ik alleen.’

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?
‘Met winkels op de straathoeken: kruidenier Meester, TipTop, Albert Heijn, kapper Gordijn, Korneef bromfietsen enz.
was er een levendige buurtdrukte. We waren kinderen van
de straat en als ‘s avonds de lantaarnpalen aangingen
moest je zorgen dat je thuis kwam. Meestal waren we te
laat en vroeg onze vader om uitleg, maar mijn moeder nam
ons altijd in bescherming.
Waar nu Hoogvliet staat was de Willibrordschool. Aan de
strenge juffouw Alkemade van de Willibrordschool heb ik
niet bepaald goede herinneringen. Rekenen ging mij goed
af, maar lezen door mijn dyslexie niet en kwam ik zodoende
na de lagere school op de St. Jansschool aan het Rapenburg terecht.
Ik herinner mij nog dat de film Soldaat van Oranje werd opgenomen (Red.:1977) en wij met dichtgeplakte ramen in de
klas zaten. Weer later volgde ik de opleiding Elektrotechniek aan de LTS op de Vijf Meilaan.’
WAT VOOR WERK DEED JE?
‘Als elektrotechnieker in de woningbouw ben ik begonnen
en als allround servicemonteur geëindigd. Door gezondheidsklachten werd ik een jaar of vijf geleden gedwongen
te stoppen met werken. Ik kreeg ernstige hartklachten met
medische ingrepen als een bypass tot gevolg.
De tikkende klokken om mij heen zorgen ervoor dat ik mij
niet stoor aan mijn luidruchtige kunsthartklep. Na een ingreep en een gastric bypass verloor ik 100 kilo in gewicht
en werd er een heel ander mens door. Nu lijd ik aan neuropathie (Red. een zenuwaandoening) en dat gaat nooit meer
weg. Ik leer er mee leven. Ondanks de lichamelijke beperkingen probeer ik toch van elke levensdag wat te maken.
Zo ga ik er dagelijks op uit voor de boodschappen en om
apparaten te repareren in de kringloopwinkel.’

WELKE HOBBY’S HEB JE?
‘Motoren verzamelen en berijden is mijn lust en mijn leven
(Red. George showt ons zijn verzameling klassieke zware
motoren in zijn schuur). Ik heb altijd van motorrijden gehouden.
Vroeger ging ik met een groep ‘on tour’ naar feesten en
evenementen met een nachtje kamperen erbij. Een karige
hoeveelheid spullen en een dun tentje gingen op de motor mee. Er gebeurde altijd wel iets vermakelijks. Van een
tussen de motorjongens optredend strijkorkestje tot en met
een striptease door verklede politieagentes.
Of de hele avond een moeilijk gesprek in het Engels voeren
met iemand die de volgende ochtend Katwijker blijkt te zijn.
Na een vaak koude nacht was het dan ‘s morgens opwarmen en ontbijten bij een AC-restaurant.
In 1988 richtte ik de Harley-Davidson Club Voorschoten op
en in 1996 met Karel Klein de Voorschotense Oldtimer Vereniging. Beide clubs hebben als doel liefhebbers bijeen te
brengen en elkaar te helpen met onderdelen en informatie.
Verder verzamel ik boeken over motoren, topografische
boeken over Voorschoten en miniaturen van motorfietsen
en Volkswagenbusjes, maar dat is jullie vast wel opgevallen.’
WAT TREKT JE AAN IN ONZE VOV?
‘De aantrekkelijke korting op de zorgverzekering en de
foto’s in de Nieuwsbrief van oude Voorschotense buurten.
En ik ben blij dat de VOV opkomt voor de belangen van
ouderen. Zo ben ik er zelf op tegen dat de gemeente de
Schoolstraat fietsvrij wil maken. Dat is funest voor ouderen
die naar de winkels willen.’
WELKE GEBEURTENIS IN JE LEVEN MAAKTE DIEPE INDRUK?
‘De dood van mijn vriendin Adrie en dat ik zoveel afviel na
mijn gastric bypass operatie. Maar elke zonopkomst maakt
indruk en maakt mij blij.’

Wilt u ook eens geïnterviewd worden voor deze rubriek?
Stuur dan een bericht naar: kopij@vovvoorschoten.nl
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Zoethoudertjes

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!

Kermis in Voorschoten? Als we er met mijn vader heen gingen
dan kocht hij altijd een zakje nougat voor mijn moeder. Toen
ik later ‘groot’ was, bleef ik dit doen. Om, van de kraam rechts
voor aan het terrein, er een paling voor mijn vader aan toe te
voegen, waar ze in bossen uitgestald lagen en de eigenaren in
klederdracht waren.
Snoepen was er ook in onze jeugd niet echt bij. Een snoepje
wel. Toch kan ik me nog heel veel herinneren van dat verrukkullukku snoepgoed.
Heel vroeger was daar op vrijdag het puntzakje met de ulevellen waar we de hele week mee moesten doen en wat dus nooit
de weekdagen haalde. In wezen waren het niet meer dan stukjes gesmolten suiker met een smaakje.
De ulevellen kregen prachtige fruitvormen als framboos en sinaasappelpartje en werden ook wel zuurtjes genoemd.
Of ze nu echt naar boter smaakten weet ik niet meer maar wel
dat ik die boterwafeltjes van alle zuurtjes het lekkerst vond.
Echt zuur waren voor mij dan meer de ‘vruchten’hartjes met een
tekst er op als: stop, snoes, help, leuk ...
Iedere school had vroeger wel een snoepwinkeltje in de buurt
waar je soms lang stond te watertanden over wat je met jouw
centje zou kopen.
Zo veel, zo veel snoep. Er was zoethout (waar je uiteindelijk
altijd misselijk van werd) en duimdrop.
Wat vrolijker gekleurd waren de schuimbrokken. En ook de vellen eetpapier, ouwel, hadden - anders dan onder op het melkbrood - een kleurtje.
Manna smaakte eigenlijk naar niks, dus misschien bleef je
daarom wel van die gepofte rijst eten?
Natuurlijk was er het zwartwit in een kokertje, de draaidrop met
een balletje in het midden en het stroopsoldaatje waar je altijd

kleffe vingers van kreeg. Maar van de snoephorloges en – kettingen plakte zelfs je nek en pols want natuurlijk moest je er wel
eventjes aan likken.
De mooiste lolly’s waren natuurlijk die met felgekleurde rand en
vruchtenafbeelding in het midden. Hoewel de rode knotsen ook
wel heel leuk waren want dan was het steeds je tong uitsteken
en vragen: is ie al rood ?
In ruitvorm kwam het spekkie, de nougat met chocola in een
groen of rood zilverpapiertje en natuurlijk de dropruit.
Niemand zal wel de bazookakauwgom vergeten: je kreeg er
een stripverhaaltje bij en je voelde je er echt Amerikaans bij
(wat in die tijd heel belangrijk was.) Om nog maar te zwijgen
van het feit dat je er echt hele grote bellen mee kon blazen.
Waarna je de kauwgom van je neus kon halen. Wat gelukkig
veel minder erg was dan kauwgom in je haar. Dan was er maar
een oplossing : het met haar en al er uitknippen!
(Maar niemand van ons die zich ooit afvroeg waar de naam
bazooka voor stond. Kindvriendelijke indoctrinatie ??????)
Wel gevreesd werden de Verkade vanilletoffees die uit de markt
moesten worden gehaald: er sneuvelden gewoon teveel vullingen. Opvallend genoeg is er ook geen enkele afbeelding meer
van te vinden. Helaas verdween daarmee ook de droptoffee.
Tumtummetjes werden vaak gebruikt als inzet bij kaartspelletjes. Ik vond die met chocola en die witte pikkeltjes er op altijd
het lekkerst.
De zuurstok en de kaneelstok waren eigenlijk alleen weggelegd
voor als het kermis was.
Maar als er nu kermis is in Voorschoten en ik weer voor die hele
grote snoepkraam sta, ga ik toch.... voor het zakje nougat.
Niks mis met familietradities.
MOnique

(Zie kortingsparade
achter in dit blad)

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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DICO

6 JUNI 1944
Dico van Barneveld

op u dheid!
gezon

* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
* Relatiegeschenken/kleding

www.slijterijadegeest.nl

WWW.DROOMVISIE.NL

Een verkeerd
hoofdkussen
is dodelijk
vermoeiend
Kom uw ideale kussen (bed)
testen in één van onze winkels
Voorschoten | Schoolstraat 109A | 071 532 81 34
Wassenaar | Langstraat 49 | 070 511 96 35

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Ik schrijf deze column precies 75 jaar later.
Er zijn in de geschiedenis altijd een paar bepalende gebeurtenissen, die ervoor gezorgd hebben dat de wereld er voor ons zo uit ziet als nu het geval is. In de afgelopen
eeuw zijn er 3 gebeurtenissen die als we terugkijken als cruciale draaipunten in de
geschiedenis kunnen worden aangemerkt.
De “vrede” van Versailles in 1919 met de vernederende en zwaar belastende voorwaarden voor Duitsland en consorten - als verliezers van de Eerste wereldoorlog waardoor de voedingsbodem voor de Tweede Wereldoorlog gelegd werd.
7 december 1941: De aanval van Japan op Pearl Harbour, Hawaii. Dit leidde tot de
beslissing dat de USA - die zich tot dan niet gemengd had in de oorlog in West-Europa besloot op 2 fronten het “kwaad” te gaan bestrijden en het totale industriële apparaat
in dienst stelde van de oorlogsindustrie. Geschiedkundigen zijn het erover eens dat
zonder deze ruggensteun Duitsland waarschijnlijk met succes een invasie in Groot
Brittannië zou hebben uitgevoerd. Dan zouden we nu heel andere problemen hebben
dan de Brexit. Als Duitsland de oorlog had gewonnen kunnen we alleen maar gissen
hoe het geografisch landschap van Europa er nu uitgezien zou hebben.
6 Juni 1944: De invasie in Normandië. Onvoorstelbare hoeveelheden oorlogsmaterieel
en manschappen werden met een onafzienbare vloot van schepen in de vroege ochtend van die dag over het Kanaal vervoerd. Een logistieke nachtmerrie!
Aan geallieerde zijde verloren 4413, meestal jonge mannen, in de eerste dagen van
de invasie-operatie het leven, 2499 Amerikanen en veel Canadezen en Engelsen. De
schatting van de verliezen aan Duitse zijde varieert van 4.000 tot 9.000. (Bron: NRC)

Mede door de slechte weersomstandigheden was de uitkomst van deze invasie een
dubbeltje op zijn kant. Als het voor de geallieerden op een mislukking had uitgedraaid, zou de oorlog waarschijnlijk tenminste een
jaar langer geduurd hebben. En… dan hadden de troepen van Stalin het Duitse regime ten val gebracht en waren de Russische
troepen ongetwijfeld de bezettingsmacht van Duitsland geworden, met alle gevolgen van dien voor de rest van Europa.
Zoals vele generatiegenoten ben ik opgegroeid met verhalen over de oorlog en de dankbaarheid voor onze bevrijders. Mede
daardoor ben ik heel lang een fan van de USA geweest. Maar nog nooit was ik aan de invasiestranden. Verder dan het zien van de
film “De langste Dag” en het lezen van boeken over de oorlog en de nasleep (Armageddon van Leon Uris!) was ik niet gekomen.
Dit jaar op weg naar Spanje hebben we de tijd genomen om in Normandië alle invasiestranden te bezoeken, Sword, Juno, Gold,
Omaha en Utah Beach. Bij Arromanches (Gold Beach) zijn de restanten van de drijvende haven nog duidelijk te zien. Als je overal
de steile kust ziet met de fortificaties van de Duitsers er bovenop, dan kan je je haast niet voorstellen met welke moed dat invasieleger gevochten moet hebben. En dan denk ik: Die jongens, vaak van het platteland, waar deden zij het voor? Om ons te bevrijden. Je kan je nog voorstellen dat je je leven wilt geven om je eigen land te verdedigen, maar ver weg in een onbekend land…
We hebben thuis naar “Saving Private Ryan” gekeken. Als je de verschrikking van oorlog wilt zien en meebeleven, dan moet je
deze film van Steven Spielberg zien. Je kan dan alleen maar denken: Nooit meer oorlog!
Alleen daarom al ben ik een fervent Europeaan.
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GISELLA

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

Tekst en illustraties:
Gisella van Duijnen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Beste VOV-ers wist u dat er waarschijnlijk miljoenen woorden bestaan in de ongeveer
zesduizend talen die in onze wereld gesproken worden? Dat heb ik me nooit gerealiseerd
tot ik mijn stukje voor ons volgende magazine wilde schrijven. Ik wilde het namelijk over
een van mijn favoriete woorden hebben: gekissebis.
Een puur Nederlands woord, geen leenwoord. Al gebruikt in de XVII-de eeuw als “kissebissen” ( van “kissen “ -sissen en “ bissen- zich druk maken ).
Er is helaas veel gekissebis in de wereld. In de grote buitenwereld en in de onze. De media hebben het er dagelijks over zonder dat we het beseffen.
Laten we eenvoudig beginnen: het weerbericht. Warm in februari, er was zelfs op een dag
sprake van 20 graden, bijna koud in april: 8,3 gemiddeld. Wat zielig voor ons! En dan komt
er een andere berekening. Normaal is het 8,6 of 8,9 graden, zoveel verschil is er dus niet,
maar er komen toch oneindige discussies en gekissebis over.
De Elfstedentocht is een ander thema. Weet u wanneer de laatste was? Op 4 januari
1997! Ieder jaar wachten we vol hoop en spanning op de goede dikte van het ijs en intussen is er gekissebis waar de eerste tocht op natuurijs zal plaatsvinden! En dan de tranen:
het ijs wil niet groeien!

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Hebt u allemaal naar het Eurovisie Songfestival gekeken? Het is werkelijk niet te geloven
dat we al 44 jaar wachten op een victorie die eigenlijk ons toekomt. We zijn overtuigd dat
we goed zijn en dat we het verdienen, maar weten de landen het die op ons moeten stemmen? Die landen stemmen toch altijd weer voor elkaars vrienden. De Britten bijvoorbeeld,
die op het ogenblik alleen maar “kissebissen”, zijn heel boos op “het continent”, zoals ze
ons noemen, omdat ze denken dat we ze bewust hebben laten verliezen door hun Brexit.
Ze vergeten daarbij dat ze al voor de Brexit bijna altijd met hun liedje als laatste uit de
stemming kwamen. Het kiezen van het deelnemende lied en vertolker veroorzaakt veel
gekissebis bij ons. Intriges, vriendjespolitiek en meer, maken van “amok” een kinderspel.
Maar dit jaar zou het wonder eindelijk gebeuren. We zouden het festival winnen. In iedere
talkshow gaf een goeroe zijn mening en het was altijd positief: We winnen.
De vertolker/componist van het lied werd een jongeman van 25 jaar, Duncan Laurence
met “Arcade”. Een ouderwetse ballade, geen lichtshow, geen acrobaten, geen vrouw met
baard, geen overdreven kostuums, en het wonder is geschied. Driemaal hoera, we hebben gewonnen!
Duncan nam zijn trofee uit handen van de vorige winnares, een zeer vreemd uitgedoste
jonge vrouw. Heel gewoon, geen tralala voor hem, in een goed zittend jeans pak, met
een grote glimlach en klappende handen, het uitzinnig publiek dankend, zei hij: “ this is to
music first”. Geluk overal, geen gekissebis! Wel de volgende dag. Volgend jaar organiseren wij het festival, maar waar? Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Arnhem...Maastricht
denkt de beste oplossing te zijn. We zullen het zien...na fors gekissebis en vele discussies
en compromissen.
En hebt u gestemd beste VOV-ers? Voorschoten heeft zijn plicht goed gedaan. Maar nu?
Er zal veel gekissebis zijn voor de vacante posten van de Europese Unie. Voorzitter, president, commissarissen...wie oh wie zal het worden? Nederland op een sterke post? Zeker
geen gekissebis erover. Zal ons moederland Europa de strijd overleven? Ik hoop van wel.
Een Europa voor onze kleinkinderen en hun kinderen en nog verder. Een Europa met zijn
vele talen en culturen, sociaal en rechtvaardig, bewust van haar taken.
En wij dan, de VOV-ers al op leeftijd, wat zullen we beleven? Als het zo ver is, zittend op
een wolkje met zijn allen? Wie weet?
Ik ben er van bewust het woord “gekissebis” nogal veel te hebben gebruikt. Zo is de
wereld helaas, vol tegenstrijd. Maar er is altijd hoop, u heeft het zelf gezien, nu nog de
Elfstedentocht.
We hebben toch na 44 jaar het Eurovisie Songfestival weer gewonnen?
Weet u wat? Ik zal twee nieuwe woorden als “favoriet” kiezen: Hoop en
Victorie!
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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 loopbaan
2e van 3 delen

In Surabaja had ik de zorg voor de conduiteboekjes van de bemanning van het Marine-kamp. De inhoud van die boekjes was vooral van belang voor beroepsmarinepersoneel. Daar hing een mogelijke
promotie van af. Ik had dus verantwoordelijk werk en was me daarvan bewust. Om op die cirkel terug
te komen, in Batavia kwam ik terecht bij het Ministerie van Marine en wel in het geheim archief! Aan
de straatkant was het beveiligd met tralies. Mijn “hok” (het was niet veel meer dan dat) was rondom
gevuld met dossiers met het kenmerk “GEHEIM”. Het ging om strafzaken, waar marine-manschappen bij betrokken waren. Die dossiers moest ik bijhouden. Daarnaast kreeg ik ook veel stencilwerk
te verrichten. Helaas ging ik daarmee in de fout. Ik had weinig ruimte, terwijl ik aan het stencilen was
legde ik de stencils, die nog niet aan de beurt waren, onder de tafel, waaraan ik werkte, op een kist
met afval. Komen er een paar jongens mijn kamer binnen en nemen het “oud papier” mee inclusief
de gestencilde bladzijden! Ik kwam er te laat achter; het geheel bleek al op de brandstapel terecht te
zijn gekomen.
Ik had goed contact met mijn burgerchef, maar deze kon niet voorkomen, dat ik op rapport kwam en me moest verantwoorden
bij de hoogste Marine Autoriteit, Schout bij Nacht ? (naam vergeten). Dankzij mijn chef liep het met een sisser af. Ik had daarvan
geleerd, maar ging desondanks nog een keer schromelijk in de fout. De dossiers met “GEHEIM” er op moesten als de betrokken
zaak “liep” wel eens naar een officier, die er mee te maken had. Ik nam zo’n dossier onder de arm en ging er mee op pad. Bleek
de officier niet aanwezig te zijn. Wel een ondergeschikte met veel goud aan zijn armen en zijnde
een sergeant van de KNIL .
“Geef het dossier maar hier, ik zal wel zorgen, dat
het bij mijn chef komt” zei hij en ai, ai, ai, ik ging
weer in de fout! Wat ik gedaan had was ten strengste verboden en dat had ik behoren te weten. De
officier had kennelijk aangifte gedaan. Dezelfde
Schout bij Nacht wachtte me op en mijn chef was
ook weer present. Tweede sisser!
Achteraf vernam ik, dat er meer mensen waren,
die het voor me opgenomen hadden, nota bene
de secretaresses, die door mijn toedoen extra
typewerk hadden moeten verrichten.
Er is trouwens nog een achteraf: Zo’n ontmoeting
met zo’n hoge officier gaat je niet in de koude kleren zitten! Je bent geneigd zwaar in de houding te
springen en te salueren (fout op fout: het is binnenshuis en je hebt geen pet op, dan hoort er niet
gesalueerd te worden).
Het beste was de schout schuldbewust aan te kijken en je vonnis af te wachten (zo’n vonnis varieert van een reprimande tot levenslang). In het
laatste geval zou ik dan niet voor één hoge officier
staan, maar voor de Krijgsraad en dat is me gelukkig nooit overkomen.
Door de drie kanten van mijn werkzaamheden te
belichten ben ik helemaal afgedwaald van mijn
laatste marinebaan bij de Geneeskundige Dienst.
Ik heb daar 4 maanden met plezier gewerkt. Het
voordeel was, dat ik gewoon thuis kon slapen en
in de weekenden dus ook gewoon thuis was. Wel
moest ik buiten altijd mijn uniform dragen.
Het afzwaaien van militaire dienst verliep geruisloos. Volgens mijn getuigschrift had ik mijn dienst
op zeer goede wijze vervuld.
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UITLEG
HERSENKRAKER
(PAG. 9)

Wij vinden het leuk als u reageert op items uit onze
Nieuwsbrief! We ontvangen graag uw reacties en/of kopij
(max. 500 woorden en evt. een foto in hoge resolutie) op:

kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven mag natuurlijk ook.
Handgeschreven reacties mag u sturen naar:

Mieke van Berkum
Bartoklaan 7
2253 CW Voorschoten
Sluitingsdatum voor het inzenden van reacties of kopij
voor de Nieuwsbrief van september is:

UITERLIJK(!) 10 augustus

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.

PUZZEL

Wij zijn ook gespecialiseerd in
implantaatgedragen protheses.
Joh. Vermeerplantsoen 3a
2251 GP VOORSCHOTEN

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ WASSENAAR

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

Aangesloten bij:
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
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

Let op! Sommige activiteiten hanteren een

zomerrooster. Kijk op pagina 9 voor de juiste
informatie.

Dobbeweg 3

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

BRIDGEN
Dinsdagavond (TOGV) van 19.45-23.00 uur.
Wil Niersman: Tel: 071 5803742,
droogman@ziggo.nl

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: 06 19695760

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

BILJARTEN/KLAVERJASSEN

Rijwielspecialist
Voorstraat 13
(071) 561 27 02

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

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

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

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

KERAMIEK/HANDWERKEN

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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.

PATCHWORK

ADVERTEREN OP
DEZE PAGINA?

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

Mail naar:
advertenties@vovvoorschoten.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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DAGREIZEN

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO ROEMER!

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

MEERDAAGSE REIZEN
Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

COLOFON
CORRESPONDENTIEADRES:

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl
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)
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
Lay-out: Mo van der Werf
Correctors: Jeanneke de Nooijer, Dico van Barneveld
Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: 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

