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GEDICHTEN
Er is een categorie
senioren, die tenminste
wekelijks het uitdagende golfspel beoefent.
Voor hen een ode:

Aan de
uitgeputte
golfer
Dico van Barneveld
Het edele golfspel vereist, inzicht, techniek en een vaste hand.
Maar ook daarmee zijn niet alle afwijkers uitgeband.
Eenmaal op de “green” aangeland
begint het spel vaak pas echt, want
ipv een magneet, die balletjes vreet
is de hole de tegenpool.
Het bevrijdende geluid, dat erop duidt
dat de bal in het gat verdwijnt
maakt dat plots de zon weer schijnt.
Ook de zigzaggende putter m/v
is af en toe trots als een pauw.
Gebeurt dit op hole 18 (Ik heb het zelf gezien)
de opluchting, ja euforie
van eindelijk de glorie
geen slapeloze nacht, nee: het is volbracht!
Met opgeheven hoofd naar hole 19.
Daarna heeft niemand haar meer gezien!

Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
Elke maand een interview met één van onze leden.

Column van Dico van Barneveld: ‘Muur’
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Naast de VOV Nieuwsbrief vindt u actuele informatie en verslagen op de VOV website (www.vovvoorschoten.nl). Nico
van Haastrecht is al enige tijd onze nieuwe webmaster en houdt alle informatie op onze website deskundig bij. U vindt er
bijvoorbeeld hele leuke foto’s van de ‘Lady’s day’ in september.
De redactie ontving een speciale inzending van de familie George die op 6 september jl., precies 70 jaar geleden, naar
Nederland kwam. Net als een aantal andere Indonesische families (o.a. De Lima, Bal en Ferdinandus) kwamen zij na een
reis van drie weken met een passagiersschip in Nederland aan en streken zij uiteindelijk in de Voorschotense Vlietwijk neer.
Van MOnique een heel leuk stukje over de komst van de ‘tele-visie’ in de jaren 50. Wat was het een belevenis om je om een
van de spaarzame televisies in de buurt te scharen en naar de eerste kinderprogramma’s te kijken. De televisie als vast
medium in ieders huiskamer bezorgt ons voortdurend het laatste nieuws. Vaak is dat niet om blij van te worden.
Zo was Gisella op 11 september 2001 met haar man in de Elzas op vakantie toen de eerste beelden van de aanslag op
de NewYorkse twin towers op televisie werden getoond. De wereld stond erdoor op zijn kop en niemand zal deze grote
wereldgebeurtenis snel vergeten. Weet u nog wat u op dat moment deed?
Een andere gebeurtenis die ons aan de buis kluisterde is het vallen van ‘de muur’ in Berlijn en de hereniging van de beide
Duitslanden op 3 oktober 1990. Dico legt erover uit en vertelt hoe hij met zijn kinderen hielp de muur neer te halen.
Over 3 oktober gesproken. Nog even en u kunt weer van alle Leidse festiviteiten genieten. De Reveille, de grote optocht
met als thema ‘Leve de Legende’, de kermis, braderieën en feestjes door de hele stad. Als u van funky jazz houdt, dan is
het optreden van Hans Dulfer bij Scarlatti op de Nieuwe Mare een
echte aanrader. Voor mijzelf een jaarlijks hoogtepunt.
In oktober organiseert de VOV de laatste dagreis van het reisseizoen 2019. De reis gaat naar het Brabantse Willemstad en de Abdij
Koningshoeven, bekend om zijn trappistenbieren onder de naam La
Trappe..

Tenslotte was de redactie deze keer op bezoek bij Gisella. Zij is een
van de vaste schrijvers van de Nieuwsbrief. Wat een gezellige en
boeiende prater is zij. Gisella ging met de VOV terug naar de Elzas.
Wat sluit dat toch mooi op haar levenslijn aan. Het levensverhaal
van Gisella vindt u in het kort in ‘Een portret van….’

Column van Gisella van Duijnen; ‘De Elzas in september’.
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‘Time flies’ en zo heeft u alweer de volgende Nieuwsbrief op de deurmat. Het is altijd weer een plezier de Nieuwsbrief te
ontvangen en er dan gelijk in te duiken. Het terstond lezen ervan geeft mijzelf net zo’n prettig gevoel als vroeger bij het op
de woensdag binnenkrijgen van mijn leukste tijdschrift. Dat is voor iedereen persoonlijk uiteraard, maar zelf denk ik daarbij
aan het jongensblad ‘de PEP’ met verhalen over Roodbaard, Agent 327, De Generaal, Asterix, etcetera.
Met de artikelen in deze Nieuwsbrief blikken we terug naar historische momenten en kijken vooruit naar wat komen gaat.

Vergeet u de Herstworkshop niet op maandag 14 oktober? U kunt
er in leuk gezelschap een fleurig stukje voor thuis maken. In de
Nieuwsbrief staat hoe u zich kunt aanmelden.

Rubriek over onderwerpen van vroeger.

29

Van de Redactie

Geniet van de nazomer en de herfst en tot de volgende Nieuwsbrief!

Elke maand een leuke puzzel en uitleg van de Bridge
‘Hersenkraker’ van pag 9.
Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.
Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Als je echt van iemand houdt
Die iemand alles toevertrouwt
En die ECHT weet wie je bent
Die je bijstaat en vergeeft
Een die naast en in je leeft
Dan voel je pas wat leven is
En dat liefde “geven” is!

COVERFOTO SEPTEMBER
Op de septemberfoto zien we een mooie
woonboerderij gelegen
aan de Kniplaan.
Foto: Mo van der Werf

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

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

NICO FENNES
Eindredacteur
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Medische training ouderen:
meer balans, kracht en
conditie!

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Na de zomerrust draaien alle activiteiten weer als vanouds. De Evenementencommissie pakte meteen groots uit met
de Lady’s Day; iets wat gezien het succes van vorig jaar wederom op de agenda was gezet. Met vijftig dames was
het een volle bak. Door een iets andere opzet was het meer dan geslaagd en kon iedereen aan bod komen. Met dank
aan allen die hier gratis hun diensten hebben aangeboden. Het team van de Evenementencommissie is versterkt
met Els van Steeg; een welkome aanvulling.
De laatste dagreizen en meerdaagse reis komen er al weer aan of zijn als u dit leest al geweest, net als de Wijnproeverij. Het eerstkomende grote evenement is nu onze jaarlijkse feestavond op 19 oktober, mis het niet! Zie voor alle
informatie elders in deze Nieuwsbrief.

Nieuwe groepen starten in september.
Meld u nu aan via de praktijk!
(Leden van Marente krijgen ledenkorting:
aanmelden via tel. 071-4093223 of
mail ledenservice@marente.nl)

Nog een zakelijke mededeling: John Smit draait sinds kort mee als kandidaat 2e penningmeester. Ook zijn er weer
een paar mensen bevoegd voor gebruik van de AED; hopelijk is het nooit nodig maar het is een geruststellende gedachte.

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

Weet u onze website te vinden? www.vovvoorschoten.nl U vindt daar altijd het laatste nieuws, plus de agenda met
alle activiteiten. Maar ook plaatst onze webmaster Nico van Haastrecht van alle evenementen en reizen steeds leuke
foto’s op de website. Wij hopen dat u bij het zien van de foto’s denkt: “Daar wil ik volgend jaar toch ook eens bij zijn”.

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

VOV Bestuur
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Het is op dit moment erg druk bij het CBR. Daardoor kan het beoordelen van uw rijgeschiktheid langer duren dan
gebruikelijk en kan het zelfs gebeuren dat uw rijbewijs onbedoeld verloopt. ‘Minister Grapperhaus is niet van plan
verlopen rijbewijzen van ouderen te gedogen’, kopte het Algemeen Dagblad op 11 september jl., begin dus ruim op
tijd! De redactie belde het CBR met de vraag met welke doorlooptijd gerekend moet worden.

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!

Schrik niet! Als u 75 jaar of ouder bent begin dan al één jaar voorafgaand aan het bereiken van de verloopdatum
van uw rijbewijs met de aanvraag.

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

Gratis rondvaart voor 65+ 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.

Van 65 tot 70 jaar (bron: ANWB)
Het rijbewijs is in principe 10 jaar geldig. Dat ligt anders bij iemand die ouder is dan 65 jaar. Bij verlenging op bijvoorbeeld 69-jarige leeftijd, wordt het rijbewijs afgegeven voor de duur van 6 jaar (tot 75ste verjaardag). De procedure
voor het verlengen van het rijbewijs blijft zoals het was.
Van 70 tot 75 jaar
Verloopt je rijbewijs als je tussen de 70 en 75 jaar bent dan wordt het rijbewijs afgegeven voor maximaal vijf jaar.
Verloopt het rijbewijs als je 74 jaar bent, dan krijg je een rijbewijs voor maximaal 5 jaar. In dat geval mag je dus blijven
rijden tot je 79ste zonder medische keuring.

Tijdschriften
Boeken
Cadeaubonnen
Kantoorartikelen
Staatsloten
Pasfoto's

Primera
Voorschoten
Schoolstraat 158a
2251 BK
071-7820500

75 jaar of ouder
Verloopt het rijbewijs als je 75 jaar of ouder bent dan moet je bij het aanvragen van een rijbewijs een Gezondheidsverklaring (voorheen Eigen Verklaring) invullen en een medische keuring ondergaan. De gezondheidsverklaring kan
online bij het CBR of schriftelijk via een gemeenteafspraak worden aangevraagd.

Aanmelden kan tel: 071-5246464
of e-mail: zilvervloot@chdr.nl
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Aktiviteiten

BridgePagina
COMPUTER INLOOPOCHTENDEN
INLOOPOCHTEND VOOR COMPUTERPROBLEMEN

IEDERE DONDERDAG
VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3
De Computer-inloopochtenden zijn 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.

Voor inlichtingen kunt u bellen met dhr. Chris van der Jagt.
Tel.: 071 561 84 80 (na 10.00 uur)

CONTRAZIT
Deze keer nogmaals een stukje over contrazit, de moeilijke
opmerking die af en toe in het venster van de bridgemate
verschijnt. Er zijn twee mogelijkheden; NZ en OW verwisselt oftewel
de spelers zitten verkeerd aan tafel of het juiste paarnummer maar de
verkeerde windrichting is ingetikt. Voor beide gevallen altijd de spelleiding roepen.

Als de spelers inderdaad verkeerd zitten zal de spelleiding de contrazit
accepteren en wordt dat spel in die verkeerde zitting gespeelt (ze hebben de kaarten immers gezien), het rekenprogramma zorgt er voor
dat de score toch correct berekend wordt. Voor de volgende spellen
natuurlijk wel van plaats wisselen naar de juiste windrichting volgens
het gidsbriefje.
Als de spelers goed zitten en er wordt bij de controle een tikfout vastgesteld moet dat gecorrigeerd worden door op de “NEE” toets te drukken
en daarna de juiste windrichting in te voeren. Als er geen correctie
wordt uitgevoerd zal de foute uitslag in het rekenprogramma terecht komen. Als alle uitslagen in de computer zijn ingevoerd zal dit achteraf rechtgezet
moeten worden om de foute percentages
recht te trekken.

© Annelies van ‘t Hul

BIJEENKOMST ELKE DERDE
WOENSDAG VAN DE MAAND.

STICHTING
ALZHEIMER CAFÉ
VOORSCHOTEN

Elke dinsdag: 19.45-23.00 uur

DONDERDAG KALENDER
Elke donderdag: 13.00-16.30 uur
Kerstdrive: 12 december 2019
Geen bridge: 26 december 2019
21 mei 2020
28 mei 2020
Einddrive:
Tot nu toe hebben zich 3 nieuwe leden
gemeld, graag zien we er nog wat meer
komen.

AANMELDEN
DONDERDAG-BRIDGE
Startend om 13.00 uur spelen we op
donderdag een open zitting met 6 ronden. Na 3 ronden een koffie/thee pauze
van 15 minuten. De koffie/thee met koekje is gratis, de eventuele borrel na afloop
komt voor de vriendenprijs van € 1,= per
glas wijn of fles bier.
U mag 3x kosteloos uitproberen of u
lid wilt worden van de goedkoopste en
gezelligste club van Voorschoten.
Bel Heti en Rob Rietveld op:
06 1969 5760
of schrijf naar: rob.rietveld@casema.nl

WOENSDAG 16 OKTOBER 2019
THEMA: DEMENTIE: VERANDERINGEN IN GEDRAG.
GASTSPREKERS: MARIT SMIT & SUZANNE PRINS – TAO OF CARE:

Odensehuiskamer,
Prof. Einsteinlaan 2F, Voorschoten.
Voldoende parkeergelegenheid

heeft jarenlang antropologisch onderzoek gedaan naar de leefwereld van
mensen met dementie en hun naasten.

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

• Hoe ga ik om met gedragsveranderingen, angst, verwardheid, depressie? • Communicatieproblemen en onmachtsgevoelens • Rekening houden met de belevingswereld van de dementerende • Kritiek
van anderen • Als verzorger denken aan jezelf.

Voor vervoer en oppas kan worden gezorgd. Informatie: Voor Elkaar, Tel.: 071 561 9001
6

Want, stel dat voor een spel, allen niet kwetsbaar, door NZ steeds 4 schoppen contract
wordt geboden en gespeeld. Dan krijgen alle
spelers 50% met +420 voor NZ en -420 voor
OW. Als dat spel (+420) nu wordt ingevoerd
als door OW gespeeld, dan krijgt het OW
paar voor dat spel een top van 100% en hun
tegenstanders 0%. Dat zou geen eerlijke
gang van zaken zijn en moet daarom dus
gecorrigeerd worden.

DINSDAG KALENDER
BRIDGECLUB TOGV

HERSENKRAKER
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
Joke bezocht mevrouw W. van Dam-Brokkaar. Mevrouw verblijft tijdelijk
in Foreschate. Zij maakten kennis in haar kamer en dronken koffie in de
ruimte beneden. Gelukkig mag mevrouw op korte termijn naar haar eigen
huis, maar heeft het er moeilijk mee dat ze veel alleen is.
Het echtpaar van der Helm-Koelemij was 50 jaar getrouwd en verdiende
ook een bezoek van Joke. Met koffie en een appelflap begon het echtpaar
te vertellen en kon bijna niet meer stoppen. Het feestje is gevierd op de
camping in hun tweede huis: “Het Hutje”. Familie en vrienden werden in
een touringcar, met als chauffeur onze Aat Stahlie, naar het feest gebracht.
Het echtpaar zet zich in voor het vrijwilligerswerk in Voorschoten en mevrouw heeft veel hobby’s.

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.

Ook het echtpaar Vis-Taal vierde een huwelijksdag; zij waren 61 jaar getrouwd. Joke was ook bij hen op bezoek. Mevrouw gaat vijf dagen naar de
dagopvang en heeft het daar erg naar haar zin. Thuis wordt zij door haar
man goed verzorgd, hoewel hij zelf ook het een en ander heeft moeten
ondergaan.
Mevrouw W.C.M. Wiegerink-Stolwijk heeft na het verlies van haar man
de draad weer een beetje opgepakt vertelde zij aan Lien. Zij geniet weer
wat van uitjes, haar fietsclub en de gym. Ze hebben heerlijk in de mooie
tuin wat gedronken. Mevrouw was blij met het boeketje en bedankt de VOV.
Mevrouw I.L.E. Lentz heeft haar 91ste verjaardag gevierd. Zij vertelde
Thea dat ze heel erg ziek is geweest en niet verwacht had dit te halen. De
kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren er en hadden overal voor
gezorgd. Het was een heel gezellige dag waar ieder zich vermaakte. Mevrouw kijkt met heel veel plezier op deze dag terug.
Mevrouw A.M. Beekman-Hof werd 91 jaar en werd bezocht door Emmy.
Emmy heeft bij het echtpaar Parlevliet-Steenbergen koffie gedronken.
Zij waren 61 jaar getrouwd. Meneer gaat twee keer in de week naar de
biljart en mevrouw schenkt koffie bij de VOV. Mevrouw zat vaak achter de
naaimachine, zij was coupeuse. Meneer heeft als hobby o.a. klokken repareren. Ook tennist hij nog en gooit af en toe een hengeltje uit. Samen doen
ze verder nog leuke dingen.
Mevrouw N. Hol Craanen-Goedelje werd 92 jaar. Ze vertelde Piet dat
ze haar man op jonge leeftijd had verloren en haar kinderen alleen moest
opvoeden, hetgeen haar uitstekend is gelukt. Piet vond het een plezierig
gesprek met een opgewekte dame.
Els was gezellig op de thee bij Mevrouw C.A. v.d. Ven-Varkevisser.

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!

Mevrouw N. Segaar-van Oeveren werd voor haar
91ste verjaardag ook door Piet bezocht. Ze hadden
een interessant gesprek. Mevrouw is ongeveer een
jaar weduwe. Het bezoek werd zeer op prijs gesteld.
Mevrouw M.J.C. Modderman-Barrieu werd door
Els bezocht voor haar 92ste verjaardag. Het werd
een heel gezellige middag waarbij mevrouw vertelde dat ze vroeger veel gesport had. Nadat haar man
was overleden is zij nog samen met haar dochter
in Zuid-Afrika op bezoek geweest. Mevrouw is vol
lof over alle vrijwilligers in Voorschoten. Zij is heel
tevreden.
Meneer W. Brak kwam door een val in het ziekenhuis terecht en daarna in het Alrijne voor revalidatie.
Het was een verrassing dat Els hem daar opzocht.
Doordat orgelspelen zijn grote hobby is heeft hij
zijn orgelboek bij zich. Toen de fysiotherapeut hem
kwam halen om te fietsen kon Els zien hoe hij zijn
best deed.
Lien was bij mevrouw C. Avezaat-Wijmeren voor
haar 103de verjaardag. Het gaat, gezien haar leeftijd, goed met haar. Ze heeft een gezellige verjaardag gehad. Haar woonomgeving is erg fijn en ze
heeft leuke contacten met de buren.
De Lief en Leed commissie ontving een kaart van
een 80-jarige waarin hij zijn dankbaarheid toonde
voor wat wij doen. Dit doet ons dan weer goed, hartelijk dank!

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
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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, activiteiten,
workshops en nog veel meer.

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

Reizen
Van de Reiscommissie:
Voor de nieuwsbrief van oktober ontvangt u van ons dit keer een korte inzending. In september wordt de laatste meerdaagse reis naar de Vogezen gehouden en het verslag daarvan kan eerst in de nieuwsbrief van november worden
geplaatst. Dat geldt ook voor de dagreis van 26 september. Maar het goede nieuws is dat wanneer u deze nieuwsbrief
eind september ontvangt u zich nog steeds kunt aanmelden voor de dagreis van 15 oktober. Daarna duurt het wel
weer een hele tijd voordat er weer nieuwe dagreizen zijn. De eerste staat gepland voor april 2020. Dus dat duurt wel
even. Maar om de tijd te korten kunt u in ieder geval nog in oktober met de laatste dagreis mee.
Als reiscommissie zijn wij allemaal druk in de weer om nieuwe dagreizen samen te stellen. Maar als je zo bezig bent
merk je wel dat de leden van de VOV behoorlijk reislustig zijn. Vele locaties in Nederland zijn bezocht. Maar niettemin
slagen wij er wel in iets nieuws te brengen en kunt u ervan uitgaan dat de reisbrochure van 2020 weer leuke reizen
zal bevatten.
U KUNT ZICH NOG AANMELDEN VOOR DE LAATSTE
DAGREIS VAN HET REISSEIZOEN 2019
Het wordt een leuke dagreis naar Brabant. In de ochtend brengen
wij een bezoek aan de vestingstad Willemstad en in de middag
aan de Abdij Koningshoeven.

1kt5
ober

o

Willemstad is een vestingstad die tijdens de 80-jarige oorlog is gesticht
door Prins Maurits en zijn vader Prins Willem van Oranje, teneinde in
dit gebied een steunpunt te hebben. Daartoe zijn wallen aangelegd
in de vorm van een ster met zeven punten. Binnen die wallen ligt het
stadje nog steeds als vier eeuwen geleden.

Afscheid
nemen doen
we samen.

In de Abdij Koningshoeven krijgt u een rondleiding door de brouwerij
en een film te zien over het kloosterleven. U kunt de abdijwinkel bezoeken en zelf proeven van de diverse trappistenbieren. Het klooster zelf
is niet te bezoeken. In de proeverij van de abdij wordt een abdijmaaltijd
geserveerd.

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

Van der Luit
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Foto’s door: Aad Velthoven
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Foto’s door: Sandra de Jong
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EVENEMENTEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
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
Zaterdag 19 oktober is weer de
gezellige jaarlijkse feestavond!
U bent allen van harte welkom!

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

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

Nieuwe
kraan of
complete
keuken?
www.barthenkeuken designcenter.nl
Korevaarstraat 11 Leiden

Ook
voor klein
onderhoud!

t 071 514 98 59 m 06 15 08 11 77

Locatie:
Cultureel Centrum Voorschoten
Zaal open: 19.00 uur
Toegang en 2 consumptiebonnen
zijn gratis!
De muziek wordt verzord door coverband Back2Basic.
Back2Basic is een 4-persoons coverband die hun passie voor de muziek uit de jaren vijftig en zestig graag
met u wil delen. De band staat garant voor overduidelijke speelplezier en afwisselende repertoire.

De tombola ontbreekt ook dit jaar niet.

Veel dank aan de winkeliers uit ons dorp die ook dit
jaar weer prachtige prijzen ter beschikking hebben
gesteld.

rij

van Huls
t

RederijDagtovan Hulst
van Hulst chten, Rondvaarten

WIJ ZIEN U GRAAG OP
19 OKTOBER IN HET
CULTUREEL CENTRUM!

Dagtochten, Rondvaarten
& Arrangementen

Dagtochten, Rondvaarten

& Arrwww.rederijvanhulst.nl
angeme
nten

 +31 (0)71 250
19 00  info@rederijvanhulst.nl
& Arrangementen
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Laat uw eigen biografie schrijven

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.

Life

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
De evenementencommissie heeft voor u weer een gevarieerd programma samengesteld.
Wij hopen dat er voor ieder wat wils bij zit en zien u graag bij een van de evenementen.

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

in Letters

info@Life-In-Letters.nl

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.

Web & Wijs komt bij u langs!
071-572 52 50 06-143 606 64

20 DEC
2019

Herfst-Workshop

Kerst-Workshop

Tijd: 10.00 -12.00 uur.
Kosten: 17,50 voor leden en 20,- voor niet leden.
Het bedrag kunt u overmaken op de rekening van de
evenementencommissie: NL35INGB0006564156 o.v.v.
Herfstworkshop

Tijd: 10.00-12.00 uur.
Kosten: 20,- voor leden en 22,50 voor niet leden.
Het bedrag kunt u overmaken op de rekening van de
evenementencommissie: NL35INGB0006564156 o.v.v.
Kerstworkshop

U kunt zich aanmelden bij:
Anja van Teijlingen, Tel: 06 536 895 17

U kunt zich aanmelden bij:
Anja van Teijlingen, Tel: 06 536 895 17

Na het succes van de paasworkshop gaan we op Maandag 14 oktober een leuk herfststukje maken! Dit weer
onder begeleiding van Anneke van Beveren van Atelier
Kreanneke.

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?

www.webenwijs.nl

14 OKT
2019

Web & Wijs

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!

We maken een mooi kerststuk onder begeleiding van
Anneke van Beveren van Atelier Kreanneke.
De eerste workshop zit vol dus hebben we een tweede
datum ingepland. Dat is op vrijdag 20 december!

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

Locatie: De Gouden Leeuw, Voorschoten
Aanvang: 16.00 uur. Zaal open: 15.30 uur
Het belooft weer een gezellig en sfeervol festijn te worden!

Schoolstraat 218
2252 CP Voorschoten
071 561 40 40
info@boomnotariaat.nl
www.boomnotariaat.nl

Kosten voor een 4 gangen-menu: voor leden € 22,en voor niet leden € 32,- incl. twee gratis consumptiebonnen.
Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan.
U kunt het bedrag overmaken op rekening: NL35INGB0006564156
o.v.v. Kerstdiner. Na betaling is uw deelname definitief.
U kunt zich aanmelden bij Thea Zweers, tel. 071 561 4084
Heeft u de cirkelbus nodig (kosten € 2,50) dan kunt u dat doorgeven.

Vitello Tonnato
(dun gesneden kalfsmuis met
tonijnmayonaise)

Tomatensoep
(Vegetarisch)

Boeuf Borguignon
Fruitcocktail
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

ENTEN
EVENEM
MMA
PROGRA

2019/2020
3 DEC
2019

ERIK VAN MUISWINKEL - Buigt allen mee voor Drs. P

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

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

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

17 MRT
2020

06 14 47 66 77

HENDRIK GROEN - Zolang er leven is

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

voorschoten
16/17
MEI
2020

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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FOTORUBRIEK

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.

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

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

Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
tel. 071-5617979 | www.woningtextielhuis.nl

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1965

Wie herkent deze foto?

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

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

September foto
Op de septemberfoto zien we de
Oranjekade. We hebben geen
reacties ontvangen op deze foto.
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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

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

Dipas druk&print
Industrieweg 76
2712 LC Zoetermeer

Gisella van Duijnen

Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf

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

Drukkers
met commitment

EEN PORTRET VAN...

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

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

Wij zijn deze keer op bezoek bij Gisella van Duijnen. U kent haar vast wel van haar leuke verhalen
en tekeningen in de Nieuwsbrief. Tijd voor de redactie om eens nader met Gisella kennis te maken.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Met mijn Oostenrijkse, Italiaanse en Griekse roots, maar in
Turkije geboren, en nu woonachtig in Nederland, ben ik eigenlijk drievoudig allochtoon’. Mijn overgrootvader was een
Oostenrijkse zeekapitein en, net als mijn grootvader en vader, ben ik in Constantinopel, het tegenwoordige Istanbul,
geboren. In Istanbul leerde ik mijn man Frank kennen die
daar werkte bij Philips. Ik wist niets van Nederland, maar
zag op televisie de koningin met kaplaarzen aan na de Watersnoodramp en dacht: ‘dat is een koningin van mijn hart’.
Het was op 20 november 1954 dat ik naar Nederland kwam
om met Frank te zijn, die inmiddels al terug was. Ik was 21
jaar, Frank 33. Binnen drie maanden waren wij getrouwd,
dan was er geen gedoe nodig voor een verblijfsvergunning.
Frank en ik waren heel gelukkig met elkaar en hadden veel
gemeenschappelijke interesses. We spraken meerdere talen en – heel belangrijk - hadden dezelfde humor. Frank
grapte altijd dat wij eerst zijn getrouwd, daarna verloofd en
toen pas verkering kregen. Na 10 jaar wonen in Den Haag,
eerst op kamers en later in een flat, kwamen wij op 30 december 1964 naar Voorschoten. Eerst woonden wij in Adegeest en vanaf 1985 op de Leidseweg.’
WAT VOOR WERK DEED JE?
‘Ik studeerde 8 jaar op een Italiaanse nonnenschool, daarna 4 jaar op een Italiaans lyceum, en later drie jaar aan de
kunstacademie in Istanbul. Eenmaal in Nederland kon ik
van Frank alles vergeten. Hier leerde ik koken, het huishouden doen en voor onze drie kinderen zorgen. Zo ging dat
in die tijd. Op mijn 40e begon ik voor het eerst met het geven van privélessen in de
Franse taal. Ik wilde weer
studeren en Frank vond
dat goed als er thuis maar
niets veranderde. Binnen
5 jaar haalde ik mijn doctoraal Frans. Het leren deed
mij goed. Frank (12 jaar
ouder) was net gepensioneerd toen ik op mijn 53e
begon met lesgeven voor
een talencentrum. Daar
kwam het vertalen van
financieel-economische
stukken van de Bank voor

Nederlandse Gemeenten bij. Mijn collega Helmke vertaalde
van het Duits naar het Nederlands en ik dan weer naar het
Frans. Of van Engels naar Frans. Het was een succes, een
plezier om te doen en het betaalde uitstekend.’
WELKE HOBBY’S HEB JE?
‘Dat is heel veel. Toen Frank nog leefde ( Red.: Frank
overleed bijna twee jaar geleden) deden we veel samen.
In september maakten wij altijd een tour door Frankrijk. Ik
bepaalde de route langs kerken en musea, Frank reed. Elk
jaar overwinterden wij op Lanzarote. We genoten veel van
uit eten gaan, het bezoeken van concerten, werken in onze
moestuin en bovenal van de omgang met onze leuke kleinkinderen. Ik houd van koken, bridgen, politieke stukken lezen, schrijven, tekenen, conversatieles geven, korte reizen
maken, etcetera. In 2011 schreef ik samen met cultuurhistoricus Pieter Stokvis een biografisch boek met familieverhalen gevolgd door een boekpresentatie in het Academiegebouw aan het Rapenburg (Red.: Gisella laat ons het boek
zien met een foto van de 21-jarige Gisella op de cover).’
WAT IS EEN HOOGTEPUNT IN JE LEVEN?
‘Ten eerste het samen met Frank groot brengen van onze
kinderen en dan met name onze autistische zoon Peter, die
heel goed is terechtgekomen. Ten tweede dat ik ooit Frank
ontmoette en hem trouwde en als laatste het volgen van
mijn studies. Een dieptepunt is overigens de Venetiaanse
toestand die ik hier pas geleden meemaakte. De waterleiding was ’s nachts gesprongen waardoor er een laag water
op de benedenverdieping stond. Ik wist even niet wat eraan
te doen. Gelukkig werd ik goed geholpen door de loodgieter
en mijn lieve dochter en kleindochters.’
HOE KWAM HET ZO DAT JE BEGON MET SCHRIJVEN
VOOR DE VOV?
‘Ik vertelde Aat Stahlie tijdens een bustocht over mijn smeuïge discussie die ik voerde met de gemeente Voorschoten
over het ophalen van kartonnen dozen. Aat vroeg mij het op
te schrijven voor de Nieuwsbrief en zo begon het. Ik schrijf
nu al weer enkele jaren elke maand een stukje. De VOV zie
ik als één grote familie. Iedereen is zo aardig voor elkaar.’
Red.: Het was niet nodig Gisella veel vragen te stellen.
Door haar Franse intonatie, humor en welsprekendheid
was het erg leuk om naar Gisella’s verhaal te luisteren. En
de citroencake was ook erg lekker!
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

in Voorschoten
Advies • Ondersteuning • Zorg

Omdat liefde
altijd door de
maag gaat.

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

catering aan huis
ook bij bedrijven
voor de feestdagen

Bachlaan 21, Voorschoten
T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,
florencezorg

www.foodisfriend.nl | mail@foodisfriend.nl

Voor al uw
fietsplezier!
(Zie kortingsparade
achter in dit blad)

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Mogen we alstublieft bij u televisie kijken ?
En in 1951 was er….televisie. Niet dat wij gelijk zo’n log en
groot apparaat in huis hadden. Die dingen waren gewoon
stinkend duur. En in 1956, vijf jaar na aanvang van de uitzendingen, waren er dan ook nog maar zo’n 26.000 televisietoestellen op een bevolking van toen 10.500.000 Nederlanders.
In onze straat was er een mevrouw waar wij op de woensdagmiddag aanbelden met de vraag of we televisie mochten
kijken. Dat was altijd heel spannend want soms mocht het
wel en soms niet. Het was altijd heel netjes en schoon en
mooi bij Mevrouw Emmink. En dus deden we netjes onze
schoenen uit en zaten op de grond op heel zachte en lichte
vloerbedekking. Wel eventjes wat anders dan de Jabovloerbedekking bij ons thuis.
En waar keken we dan naar? Wat waren die eerste kinderprogramma’s op de televisie in zwart-wit waar we voor naar
de buurvrouw gingen ?
Allereerst denk ik natuurlijk aan Pipo de Clown. In zijn huifkar en op sapperdeflap schoenen reisde Pipo met vrouw
Mammaloe en dochter Petra door Nederland. Op zijn avonturen werd hij bijgestaan door de krom Nederlands pratende indiaan KlukKluk, die altijd “floepens, mis-“ schoot, een
domme DikkeDeur en een balkende ezel. Pipo besloot zijn
avonturen altijd met: “dag vogels, dag bloemen, dag kinderen,.... sssst.”

het was ook heel spannend met al die gasten bij goochelaar Adrie van Oorschot thuis. Maar mij boeide de Chinese
bediende Liang veel meer. En ik vergeet nooit hoe hij, aan
het einde van een programma, aardappels zo schilde dat er
alleen nog een dikke friet overbleef.
Natuurlijk hoort Swiebertje in dit rijtje thuis. Eerlijk? Voor mij
hoefde dit allemaal niet zo. Ik vond het maar overdreven met
een altijd domme veldwachter en een zwerver die steeds
koekjes kreeg van juffrouw Saartje, de huishoudster van de
burgemeester notabene, terwijl hij alleen maar kattenkwaad
uithaalde.
Nee, neem dan Dappere Dodo. Het programma draaide
rond de jongen ‘Dodo’, die met zijn vrienden Kees, Ome
Harrekie, de Kapitein, Opa Buiswater en Juffrouw Vulpen allerlei avonturen in het buitenland beleefde. “Jongens, meisjes, kijk eens goed wat onze dappere Dodo doet.”
Terugkijkend besef ik hoe knap het allemaal was. Want Dappere Dodo was een marionet en ja, je zag de stokjes altijd
wel aan zijn armen. Maar het werd wel telkens live gespeeld
in de studio. In totaal zijn er 75 afleveringen gemaakt. Veel
kinderen keken dan ook graag naar deze serie. En toen
Tante Hannie een fietsvlaggetje met daarop Dapper Dodo
beloofde aan iedereen die haar een brief stuurde, ontving ze
maar liefst 15.000 brieven!

Van een geheel andere aard was het programma “de Verrekijker”, wat zelfs de letterlijke vertaling van tele-visie is. En
verre konden we als kinderen zeker kijken: elke 10 minuten
durende aflevering bevatte immers drie reportages over hoe
kinderen in het buitenland leefden, speelden en naar school
gingen. Eigenlijk waren het Amerikaanse reportages maar
dat begrepen we toen nog niet omdat alles gewoon in het
Nederlands verteld werd.

Tante Hannie: hoewel omroepster Hannie Lips maar een
keer per maand even op televisie was om de kinderprogramma’s aan te kondigen, was zij eigenlijk de enige omroepster
die we kenden. En bijna allemaal zwaaiden we terug als ze
ons aan het eind van de uitzending een kushandje toewierp
en met beide vlakke handen naar ons zwaaide. “Dag Tante
Hannie, dag Tante Hannie.”
Ze was dan ook, gelukkig maar, een bekend en vast anker
voor ons. Want, als ik nu zo terugkijk, was er best wel veel
buitenlands geweven in onze kinderprogramma’s.

Een voor mij fascinerend programma was Hocus Pocus,
dat kan ik ook. Mijn broer is er door gaan goochelen en

MOnique
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Christiaan Huygensstraat 10a
2251 CH Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709
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* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
* Relatiegeschenken/kleding

www.slijterijadegeest.nl

DICO

MUUR

Dico van Barneveld
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

In mijn column van juni heb ik geschreven over beslissende
momenten in de wereldgeschiedenis - in elk geval voor Europa -, die zich in de vorige eeuw afspeelden. Het verdrag
van Versailles, de aanval op Pearl Harbour en de Invasie
in Frankrijk door de geallieerden tijdens de Tweede wereldoorlog waren zonder twijfel keerpunten.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
Op 3 oktober 1989 ‘viel’ DE Muur. 30 jaar geleden. ‘Iedereen’ weet waar ik het over heb. Ik zal nooit vergeten dat
toen ik in 1961 in de USA was er op de voorpagina van de
krant een foto stond van de laatste VOPO (Volkspolizist),
die nog net door een bres in de muur in aanbouw naar het
Westen kon ontsnappen. In 1983 heb ik samen met vriend
Piet de marathon van W-Berlijn gelopen. Wij werden daar
begeleid door onze toenmalige echtgenotes en hebben met
z’n vieren een uitstapje naar Oost-Berlijn gemaakt. Met een
bus via Checkpoint Charlie - dus door de Muur - het vijandige, communistische land in. Dat maakte grote indruk op
ons. We konden toen niet bevroeden dat ruim 6 jaar later
die gehate afscheidingsmuur, midden in de stad, weer afgebroken zou worden.
Toen het zover was eind 1989, ben ik op de eerste dag
van de Kerstvakantie van de kinderen met hen naar Berlijn
gereden en heb hen laten zien en verteld wat er in Berlijn
gebeurd was. We hebben met z’n allen in de muur staan
bikken. Zoon Mike (toen 15) werd op de muur gehesen en
daar heb ik een glorieuze foto van gemaakt.
Een historisch moment voor altijd vastgelegd!

Maar er zijn andere gebeurtenissen, die we nooit mogen
vergeten. ‘De Luchtbrug’ naar West Berlijn om die westerse
enclave in stand te houden toen de bezettende Russen
op 24 juni 1948 de toegangswegen naar het geïsoleerde
Berlijn afsloten. Er was op dat moment nog voor 5 dagen
aan levensmiddelen voorraad. De geallieerden hadden
de keuzes: toegeven aan de Russische druk en daarmee
heel Berlijn in handen van de Sovjet Unie laten vallen; of
militair ingrijpen en dus een oorlog waar niemand op zat
te wachten. Gelukkig werd er een derde optie gevonden
door te besluiten West Berlijn door de lucht te bevoorraden.
Gedurende 11 maanden werd er een ‘luchtbrug’ in stand
gehouden, waardoor de Berlijners deze blokkade konden
overleven.
Een van mijn favoriete historische romans is Armageddon
van Leon Uris. Ik raad iedereen aan om het historische besef weer eens op te poetsen door dit boek te (her)lezen!
De verwikkelingen rond Berlijn worden daarin geweldig en
beklemmend beschreven.
Haal dan ook het boek Exodus van de zelfde schrijver in
huis. Hier wordt de oorsprong en de aanleiding van het (s)
lopende conflict tussen Israël en de landen er omheen beschreven. Historische fouten en verkeerde keuzes in loyaliteit hebben ervoor gezorgd dat deze regio een voortdurende brandhaard is. Israël werd een van de eerste landen
waar een muur gebouwd werd om - in dit geval - de Palestijnse bevolking buiten de deur te houden.
Boeiende literatuur die een goed overzicht geeft, hoe geopolitieke situaties van nu, in het verleden tot stand gekomen zijn.
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GISELLA

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De Elzas in
september
Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Na gure regenachtige dagen, novemberstormen hebben
we zelfs gehad, is het mooie weer terug. Ik was bijna van
plan aan mijn zomer/winter ritueel te beginnen: zomerkleren opbergen/ winterkleren te voorschijn halen. Ik hou
van rituelen, maar deze kunnen wachten en ik hoop vurig
Tekst en illustraties:
dat de zonnige dagen tot eind september zullen doorGisella van Duijnen
gaan, maar dan ook zonder hittegolf. Waarom wil ik dat?
Nieuwsgierig beste VOV-ers? Ik zal jullie niet in spanning
laten. Ik ga niet verhuizen ofzo, ik ga gewoon met vakantie! Naar de Elzas in de laatste
week van september, vanzelfsprekend met de VOV.
U zult zich afvragen wat een ommezwaai voor iemand die gezegd had dat de tijd van
reizen voorbij was? Maar ja, niets veranderlijker dan de mens. Toen Ria (Timmermans,
om de privacywetten te respecteren heb ik haar toestemming gevraagd om haar naam
te noemen) terug van weggeweest over haar volgende uitstapje naar de Elzas sprak,
vergat ik mijn eerdere beweringen en had het geluk dat de 30ste plaats in de bus vrij was.
Dus Elzas, met een heel leuk programma, here we come!
Na de eerste euforie, zo gebeurt het altijd, ontdekte ik dat ik al in 2001 en ook nog in
september in de Elzas was geweest. Ik ga nu een stuk terug in de tijd en haal mijn herinneringen op. In juli 2001 vierde mijn man Frank zijn 80ste verjaardag met de aanschaf
van een nieuwe auto. Een nieuwe auto vraagt om een leuk reisje. Niet te ver, dat deden
we al niet meer, maar wel in Frankrijk.
Het werd de Elzas. We logeerden in een klein dorp, la Petite Pierre, in een ouderwets
hotel met veel mahonie en tapijten overal en receptiedames in fleurige gewone kleren.
Oubollig? Misschien. De gasten hadden ook een respectabele leeftijd behalve een groep
Franse militaire vliegers die zich wonderwel aanpasten aan de sfeer. We kregen een
grote kamer ook vol mahonie en een even grote badkamer met een bad op poten die op klauwen leken. Het decor was volmaakt.
Het eten was erg lekker en er was een pianist die Franse chansons speelde. We gingen er iedere dag op uit, kwamen moe maar
voldaan terug om weer lekker te eten, fluisterend te praten en binnensmonds te grinniken! Tot op die gedenkwaardige dinsdag, u
hebt het beste VOVers al vermoed, de idylle was te perfect om waar te zijn.
Op die dinsdag dus, de hemel was blauw, de zon straalde, de mensen waren vriendelijk en gelukkig en wij gingen net als de vorige
dagen een leuk uitstapje doen. Terug in het hotel, de gewone rituelen om presentabel voor het diner te zijn . Ik was net mijn haar
aan het drogen voor de televisie toen ik op het scherm een brandend vliegtuig en twee torens in vlammen en rook zag. Wat een
flauwe grap, dacht ik. Maar het was geen grap, het was de dinsdag die de wereld veranderde. Dinsdag 9 september 2001! Ik rende
naar mijn man die onzichtbaar onder het schuim lag en schreeuwde: “New York in vlammen, de Twin Towers in brand!“ Mijn man
sprong uit het schuim en pakte een koffer: “We gaan naar huis, nu! Er kan een oorlog komen, we moeten naar huis.”
Compleet drama, aan de ene kant die vreselijke situatie, aan de andere de egoïstische “ik” die de pest had over het verlies van
de vakantie vreugde. Als compromis besloten we aan de Franse officieren de vraag te stellen: “Partir ou rester?” Ze waren niet op
het diner aanwezig dus wachtten we op de volgende ochtend. Ze waren niet onder de indruk alsof het een klein incident betrof.
Hun “Ce n’est rien” (het is niets) klinkt me nog steeds in de oren. Dus wij braaf, nadat het thuisfront ook niet ongerust was, gingen
we door met dorpjes bezoeken, wijn drinken en zuurkool met eend eten. Maar de glans was weg en ergens in ons hoofd was wel
een soort onbehagen.
Sindsdien is de wereldorde veranderd. Nieuwe instellingen en vooral de zogezegde deskundigen hebben nu een grote invloed op
onze levens. Helaas is het niet bij die ene verschrikkelijke aanslag gebleven. Die dag zijn meer dan 3000 doden gevallen en nu
is er bijna iedere dag in de krant iets om te treuren. De ”deskundigen” en de “ instellingen” proberen tenslotte geval per geval te
analyseren en te becomentarieren. Ben ik altijd onder de indruk van hun bevindingen?
Wat denkt u? Ik ga voor de theorie van dolende zielen, die niet weten wat ze doen, geïndoctrineerd door een paar complete malloten, die echter niet weten wat ze precies willen.
Wat doe je met deze dolende zielen?
Behandelen of straffen? Sommige landen maken korte metten met de terroristen, in het
eind communiqué staat dan dat de terroristen zijn omgekomen tijdens de schietpartij.
Dat is een gemakkelijke uitweg. In onze overvolle gevangenissen hebben we plaats voor
mensen die nog een bron van ellende kunnen veroorzaken? En te bedenken dat alles
is begonnen op die liefelijke dag in september. De onvrede was al aanwezig, dat was
gewoon de druppel!
Zo beste VOV-ers, wat doe ik met deze oude herinneringen aan de Elzas in september?
Het mooie hotel en het lekkere eten, de uitstapjes, de auto die per direct een nieuw onderdeel nodig had en de vriendelijke garagist bewaar ik in een gouden la, “ nine eleven”
zoals 9 september wordt genoemd bewaar ik in een zwarte doos. Ik weet van zijn bestaan
en verder wil ik er niet aan denken.
Intussen heb ik een nieuwe doos aangeschaft. De kleur is geheim. Zal u
later horen. Heb nu andere zorgen: Wat moet mee voor dit gedenkwaardige
uitstapje?

29

INGEZONDEN

Ma
n

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

De familie George vertrok 11 augustus 1949 vanuit Tandjong Priok
met de Johan van Oldenbarnevelt
naar Amsterdam om daar op 6 september 1949 aan te komen. Zij vertrokken uit Nederlands Indië door
politieke omstandigheden (politionele acties), maar eigenlijk ook omdat vader George aan het eind van
zijn krachten was door de tweede
wereldoorlog aldaar en met een
medische verklaring in aanmerking
kwam voor ‘recuperatieverlof’ in
Nederland.
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

Door: Theo George

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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Het was dus nooit de bedoeling om
definitief in Nederland te blijven.
Maar een paar maanden na aankomst in Nederland, op 27 december 1949,
werd de Republiek Indonesië officieel erkend, zodoende is de familie George
altijd in Nederland gebleven. Teruggaan was geen optie meer en waren zij dus
noodgedwongen in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Direct na
aankomst gingen zij door naar Rotterdam, waar het gezin werd opgevangen in
een contractpension. Van daaruit werden zij in 1950 inwoners van Voorschoten.

.nl

Rical Cleaning Products

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

VOORSCHOTEN
REINIGINGSMATERIALEN
071 576 76 71 REINIGINGSMACHINES

Net als de familie George kwamen diverse andere Indische families (INDO’s)
in Voorschoten wonen, zoals de fam. de Lima, fam. Bal, fam. Ferdinandus en
anderen. De afkorting INDO staat voor ‘In Nederland Door Omstandigheden’.
De familie George woonde eerst in op de Leidseweg en kregen daarna een
huis toegewezen in de Langehorststraat. Dat was eigenlijk te klein voor het
gezin, vandaar dat er een groter huis in de Tolstraat (nr. 39) werd betrokken.
Als familie en vrienden bij elkaar kwamen om te feesten en te eten, was dit
huis op dagen ook te klein. Het was echter altijd gezellig chaotisch. Iedereen
liep, zat en sprak door elkaar heen en werd volgestopt met lekker Indisch eten.
Hiervoor stond moeder George dagen in de keuken te kokerellen. Iedereen
was altijd welkom! ‘We zaten niet aan een keurig gedekte tafel, maar met het
bord op schoot daar waar toevallig een plekje was in de volle huiskamer. Er
was altijd eten en altijd veel, genoeg voor iedereen.’
Muziek en sport speelden ook een grote rol in de familie. De zussen speelden
gitaar en piano, de oudste broer speelde heel goed tafeltennis en alle broers
deden aan judo en hadden muziekles (piano, gitaar, klarinet, saxofoon, mondharmonica). Maar voetbal had toch de voorkeur. Jarenlang voetbalden zij bij
SVLV in diverse elftallen. ‘We deden volop mee in de gemeenschap en maakten vele vrienden.’ Na de lagere- en middelbare school heeft iedereen zijn weg
gevonden in de maatschappij met een vak wat ieder het beste paste. De één
administratief, de ander in de techniek.
‘Al met al 70 jaar in Nederland waarin we een prachtig bestaan hebben gehad en nog hebben. We zullen de mooie herinneringen koesteren en hebben
deze mijlpaal niet aan ons voorbij laten gaan. We hebben dit reeds gevierd
(07-09-19) met een grote schare familieleden (kinderen, neven, nichten, aangetrouwden, vriendjes en vriendinnetjes). Hopelijk mag en kan een ieder nog
lang genieten in dit mooie Nederland. In de loop van de tijd zijn er helaas
familieleden ontvallen, die zullen in gedachten bij ons zijn.’ Ter herinnering is
het verhaal van de familie George in 2013 uitgebreid door neef Edwin Nouwens beschreven in een eigen familieboek: ’Oorsprong van de Indische familie
George-van Milt’.
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UITLEG
HERSENKRAKER
(PAG. 7)

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 november is:

UITERLIJK(!) 10 oktober

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

Pastoor Buyslaan 25
2242 RJ WASSENAAR

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

Aangesloten bij:

WOORDZOEKER
Streep onderstaande woorden weg.
De overgebleven 9 letters vormen de
oplossing.

PUZZELS
Laat uw brein
maar werken...
Weet u de
oplossing?

BEEN
BEKAMPEN
BESTUDEREN
BONKIG
DISCREET
ERTS
GAPEN
GLIMP
HELA
HENS
INDO
INRIT

KABAAL
MINZAAM
NAAF
NEER
ONDERNEMING
OPVOEDEN
SAMENSPRAAK
STEM
SWINGEN
VERZORGING
WAARDIGHEID

KRUISWOORDPUZZEL
HORIZONTAAL
1 Stomp
3 Maaltijd
6 Stroming in de popmuziek
9 Persoonlijk voornaamwoord
10 Met hartelijke dank
11 Gene
12 Eskimohut
13 Schutsluis
14 Hoofdstad van Georgia
16 Grondstof voor papier
19 Scheepszeil
21 Ringvormig koraaleiland
22 Behoeftig
23 Gekkekoeienziekte
24 Bevestiging (En.)
25 Verfstof
26 Ademhalingsorgaan van vissen
27 Strafwerktuig

VERTICAAL
1 Gevangenis
2 Op het eigen terrein
3 Controlelampje
4 Ontberingen
5 Roofdier
7 Trema op een klinker
8 Filmbeeld
15 Meerijden
16 Uitblinker
17 Weefselvocht
18 Vruchtbare plaats
19 Reclamefolder
20 Zoentje
23 Automerk
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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

BRIDGEN

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

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

Dobbeweg 3

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

Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld, Tel: 06 19695760

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84

5% korting op
aankopen voor uzelf

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

Excl. afgeprijsde artikelen

5% korting
op het
notarieel
honorarium

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

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

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.

ADVERTEREN OP
DEZE PAGINA?

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

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

Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden:

info@Life -I n-Letters.nl
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DAGREIZEN

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO ROEMER!

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

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

PATCHWORK

Mail naar:
advertenties@vovvoorschoten.nl

Laat uw eigen biografie schrijven

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

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

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

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

Penningmeester: Peter de Boer, Tel: 071 561 56 96
penningmeester@vovvoorschoten.nl

Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.

TEKENEN/SCHILDEREN

’t BLOEMENHOFJE

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

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Thea Zweers; Tel.: 071 561 4084

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

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

BILJARTEN/KLAVERJASSEN

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

PEDICURE
SONJA ZOETEMELK-NEDERHOF

Op vertoon van uw
VOV ledenpas:

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.

Public Relations: Sandra de Jong, Tel. 06 14 62 67 58
mail@sandra4events.nl

SOOSMIDDAG

Korting navragen in de winkel

CORRESPONDENTIEADRES:

Thea de Jong; Tel: 071 5316358

Anko Hamringa; Tel: 071 5613951

Rijwielspecialist
Voorstraat 13
(071) 561 27 02

COLOFON

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

MEERDAAGSE REIZEN
Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

DISCLAIMER
De redactie behoudt zich het recht voor kopij te wijzigen, in te
korten of met opgaaf van redenen te weigeren. Discriminerende
of anderszins kwetsende uitingen en anonieme bijdragen worden
geweigerd. Inzendingen onder pseudoniem kunnen wel geplaatst
worden, indien de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is. Meningen en standpunten van columnisten, alsmede
‘uitspraken’ van derden in ingezonden reacties worden niet
noodzakelijkerwijs onderschreven door de VOV redactie en het
bestuur. De redactie is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor
door derden gedane beweringen. 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

