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Een droom
Straks komen de engelen.
Ons huis weer binnen.
Ze hangen aan zijden draden.
Zweven op een zucht van wind.
Voor de ramen.
De wind geeft ze vleugels.
Ze zien ver over de heuvels.
Een groot licht verschijnen.
En duizend sterren.
Twinkelen tussen de gordijnen.
Kaarsen gaan branden.
De rode kerstroos op de vensterbank.
Ook de amaryllis bloeit er, hoog en slank.
En alles geurt zo fijn.
De kerstboom wordt ook neergezet, hij kleurt.
Hij is verguld, hij glanst.

Dan komen de kinderen thuis.
Met rode wangen van de kou.
Warme chocolademelk staat klaar en appeltaart.
Ze zitten rond het vuur, dit uur.
En kijken naar de sneeuw, die gaat vallen.
Grote witte vlokken.
De straten lijken van poedersuiker.
Nu de straatlantaarns gaan branden.
Morgen gaan we schaatsen op sloten en plassen.
En straks gaan we sleeën in de sneeuw.
De kerstboom, de lichtjes, de blijde gezichtjes.
Een kerstman swingt en zingt.
Kerstsokken worden aan de schouw gehangen.
Alles ademt geluk, het kan niet meer stuk.
				

M.L.

Fotoverslag van de jaarlijkse feestavond, dank aan alle
sponsors en een overzicht van komende evenementen.
Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?

Van de Redactie
Met leuzen en protestkreten behangen tractoren reden meermalen in optocht door ons dorp op weg naar Den Haag. Vanuit het hele land togen ze naar het Malieveld. En wat waren het er véél. Ik wist niet dat wij zoveel tractoren in Nederland
hebben. De meeste Voorschotenaren hebben wel begrip voor de zaak van de boeren en zij begroetten de boeren dan
ook in het voorbijrijden. De discussie over PFAS en stikstof raakt ons allemaal. Als donderslag bij heldere hemel houdt het
onze maatschappij ineens dagelijks bezig. Gaan we de veestapel verkleinen, langzamer rijden, minder bouwen of hebben
we binnenkort een vergunning nodig om de hond te mogen uitlaten? De bouw van de Rijnlandroute gaat in ieder geval
onverminderd voort. Tijdens het op de fiets voorbijrijden van de tunnel in aanbouw, verbaasde het mij van de week dat de
uitmonding van de tunnel en de aanrijroute aan de A44-zijde al zo ver is gevorderd. Gelukkig maar, want met de verkeersproblematiek rond de Lammenschansbrug schiet het daar niet op en produceren we al tientallen jaren onnodig stikstof
met stilstaan in een dagelijkse file.
Herinneringen zijn er aan een eeuw radiohistorie. In de tijd van de radiodistributie hadden wij thuis nog zo’ n zwarte bakelieten schakelaar aan de muur voor het kiezen tussen Hilversum 1, 2 en 3. Wie herinnert zich deze radio-uitzendingen nog:
de radiotoespraak in 1940 van Koningin Wilhelmina vanuit Engeland, de bevrijdingsproclamatie in 1945, hoorspelen in de
jaren 50, de laatste uitzending van Radio Veronica, de tot tranen roerende ontboezemingen in ‘Candlelight’, het radioverslag van de moord op Pim Fortuyn of de bevlogen Theo Koomen in ‘Radio Tour de France’. Iedereen had er min of meer
wel iets mee. Zo sprak ik pas geleden de eigenaar van Cronesteyn aan de Vlietweg die vertelde dat op zaterdagmiddag
het café vol zat met luisteraars van ‘De Dik Voormekaar Show’. Brasserie Cronesteyn bestaat overigens op 29 november
precies 100 jaar, waarvan 83 jaar in handen van de familie Overdevest. Een mooi familiebedrijf.
Bram van Polanen schrijft hoe goed de dagreis naar Willemstad en de Abdij Koningshoeven is verlopen. Het is vooral leuk
en interessant om zo’n dagreis te doen. De reiscommissie oriënteert zich op het moment op de reizen in 2020 en overweegt een bus/treinreis naar Zwitserland. Als u daar interesse voor hebt, geef dat dan even door. Hoe en naar wie staat in
het bericht van de reiscommissie. Houd u de nieuwe reisbrochure van de dag- en meerdaagse reizen in de gaten. Begin
volgend jaar komt hij uit. Alle reizen zullen ongetwijfeld de moeite waard zijn.
Wat er verder staat in deze nieuwsbrief. Willem van Delft laat het voormalige Station Voorschoten spreken. Het deed vooral
aan het begin van de vorige eeuw dienst en moest in 1969 worden afgebroken. Lief en Leed bezocht een flink aantal jarige
90-plussers en huwelijksjubilarissen. U leest het in hun verslag. Gisella gaat in op de tractoren door Voorschoten en de
mooie herinneringen die zij heeft aan de novembermaand. En daarmee naderen wij het eind van het jaar. De decembermaand met al zijn festiviteiten staat voor de deur. Een periode van gezellig samen zijn en extra aandacht voor elkaar. 16
december pakt de VOV opnieuw uit met een sfeer- en smaakvol kerstdiner in de Gouden Leeuw. Zoals elk jaar is er aan
belangstelling voor het kerstdiner geen gebrek, dus het beloofd weer een schitterende afsluiting van het jaar te worden. Wij
van de redactie hebben met plezier gewerkt aan alle nieuwsbrieven in dit afgelopen jaar en wensen u heel fijne feestdagen
en een heel goed begin van 2020!
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© Robert van Westendorp

Het is zeven uur; ik moet er uit en met mijn ogen nog half dicht
Zie ik naast mij op het kussen jouw slaperige gezicht
Je bril af en je tanden uit, je haren alweer rechtop
Zo lig je daar nog onbewust en ik denk: ”wat een kop”
Dan moeizaam zittend op de rand zie ik mijn eigen spiegelbeeld
Dat is toch niet om aan te zien, dat jou dat niet verveelt
Mijn haren als een vogelnest, de mond half tandeloos
Om niet te spreken van de rest: een uitgebloeide roos
Maar zijn we straks weer aangekleed, met alles er op en er aan
Dan valt de toestand wel weer mee, dan zal het met ons nog wel gaan
En als het dan weer avond wordt, we in ons bed verschuilen
dan fluisteren we elkaar in het oor. Ik wil jou voor geen jonkie ruilen!

COVERFOTO NOVEMBER

Op het eeuwenoude landgoed Stadwijk
(Leidseweg 85) staat dit voormalige
koetshuis. Het koetshuis is samen met
de toegangspoort nog het meest oorspronkelijke van het landgoed. Deze dateren volgens overlevering uit 1848.
Weer een prachtige foto door
Willem Burwick.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

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

NICO FENNES
Eindredacteur
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Laat uw eigen biografie schrijven

VAN HET BESTUUR
ANBO TRACHT LEDEN TE
WERVEN OP ILLEGALE WIJZE

‘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

Bij ons komen berichten binnen dat de ANBO
(Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen)
voormalige leden benadert met het bericht:

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

in Letters

info@Life-In-Letters.nl

Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis!

‘Ik ben geen lid van de ANBO en ik wil geen lid worden’.

Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?
Web & Wijs komt bij u langs!
071-572 52 50 06-143 606 64

Web & Wijs

Gaat u verhuizen? Maak gebruik
van onze Seniorenservice!
Onze seniorenservice betekent extra aandacht voor de verhuizing. Denk aan
het bezemschoon opleveren van de oude woning, opslag van dierbare zaken
en afvoer van meubilair. Desgewenst kunt u ook rekenen op hulp bij inrichting,
meubelmontage en het aansluiten van apparatuur. Meer weten? Wij komen
graag bespreken hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn!

VerhuisService
Voorschoten BV

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

‘Fijn dat u lid bent geworden van de ANBO.
We heten u van harte welkom. U ontvangt per
eerstvolgende werkdag uw lidmaatschapsnummer, .....’
Heel vervelend om met dit soort berichten te worden lastiggevallen.
Heeft u een dergelijk bericht ontvangen, dan hoeft u hoeft niets te doen en kunt u het bericht negeren. Maar het is beter
om toch kort te reageren met bijvoorbeeld:

De iPad of tablet beter leren bedienen
en uitgebreid vragen kunnen stellen in
uw eigen tempo.

www.webenwijs.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

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

Dan heeft u een extra bewijs dat u nooit een lidmaatschap hebt aangevraagd.
Als u mensen kent die het bericht van de ANBO hebben ontvangen, wilt u dan die mensen op de hoogte brengen van
bovenstaande tekst.
De handelwijze van de ANBO is in strijd met de privacyregelgeving. De ANBO maakt ongewenst en onbevoegd gebruik
van (email)gegevens die al lang geleden vernietigd hadden moeten worden. Ledenwerving op grond van gegevens die
niet gebruikt mogen worden is in strijd met de mededingingsregelgeving als hiermee de belangen van de VOV worden
geschaad. Daarvan is hier sprake.

VERZOEK

In verband met vorenstaande willen wij zoveel mogelijk informatie achter de hand houden als bewijs dat de ANBO
onrechtmatig handelt. In dit verband verzoek ik u om de brief die u van de ANBO kreeg naar mij door te sturen:
(penningmeester@vovvoorschoten.nl). U kunt ook de brief in de brievenbus van het VOV seniorencentrum deponeren (Pof Einsteinlaan 3).
Uw naam en (email)-adresgegevens zullen om privacyredenen uiteraard niet worden gebruikt voor wat voor doel dan
ook.

Indische families in Voorschoten

Een prachtig boek in de maak met o.a. de volgende onderwerpen: Historie/achtergrond Nederlands-Indië (tijdlijn van belangrijkste gebeurtenissen,
Japanse oorlog, KNIL, Bersiap-periode, interneringskampen, dekolonisatie,
verzetsgroepen, repatriëring naar Nederland).
Families aan het woord (wie zijn zij, waar komen zij oorspronkelijk vandaan,
hoe naar Nederland/Voorschoten gekomen, eerste kennismaking met Nederland, waar gewoond, hoe verging het hen, hun kinderen en vooral verhalen
en anekdotes).
Typisch Indisch (Indorock, Kampulan, Indische begrippen, etcetera).

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

Tot nu toe zijn tien families bereid gevonden mee te werken aan het tot stand
komen van dit boek en de eerste gesprekken hebben plaats gevonden. De
verwachting is dat het boek half 2020 gepresenteerd kan worden. Dit kan iets
eerder of iets later worden.
Zijn er Indische families die ooit in Voorschoten terecht zijn gekomen en ook graag zouden mee werken door hun verhaal te vertellen? Wij komen graag met hen in contact! U kunt een bericht sturen naar Nico Fennes, E-mail: nico.fennes@gmail.com
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VAN HET BESTUUR
Wij wensen u
fijne feestdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Nieuwjaars Receptie

Team
Kolijn Fysiotherapie

Zondag 5 januari 2020

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

van 16.00 tot 18.00 uur
Wij nodigen u graag uit voor onze Nieuwjaars-receptie
om elkaar onder het genot van een hapje en een drankje
een voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen!

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

VOV Senioren Centrum, Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.

Het bestuur van de VOV wenst u mooie
en plezierige feestdagen!

Omdat iedere huid uniek
is, en
de behoeften
de de
huid
van tijd van de huid van tijd
Omdat
iedere
huid uniekvan
is, en
behoeften
tot tijd verschillen, werken
met behandelingen
huidverzorgtot tijdwe
verschillen,
werken weenmet
behandelingen en huidverzorging advies op maat. Iedere
behandeling
advies
begint meten
eenadvies begint met een
ing advies
op maat.enIedere
behandeling
Face Mapping huidanalyse
om vasthuidanalyse
te stellen wat
op wat jouw huid op
Face Mapping
omjouw
vast huid
te stellen
dat moment nodig heeft.
Je kan zelf
bepalen
langzelf
je behandat moment
nodig
heeft. hoe
Je kan
bepalen hoe lang je behandeld wil worden en jouw
tijdenkan
naar
eigen keus
deldgeboekte
wil worden
jouw
geboekte
tijd en
kanopnaar eigen keus en op
basis van ons adviesbasis
ingevuld
worden.
Wanneer
de
huid
in
van ons advies ingevuld worden. conWanneer de huid in contact komt met Dermalogica
danmet
gebeurt
er iets bijzonders,
tact komt
Dermalogica
dan gebeurt er iets bijzonders,
de betekenis van eende
mooie
en gezonde
huid
verandert.
betekenis
van een
mooie
en gezonde huid verandert.

Bij het boeken van Bij
eenhet
behandeling
u als lid van
boeken vanontvangt
een behandeling
ontvangt u als lid van
het VOV 10% korting
het10%
boeken
van bij
eenhet
behandeling.
hetbij
VOV
korting
boeken van een behandeling.

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

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.

Tijdschriften
Boeken
Cadeaubonnen
Kantoorartikelen
Staatsloten
Pasfoto's

Primera
Voorschoten
Schoolstraat 158a
2251 BK
071-7820500

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)

Iedere dinsdagmorgen bent u vanaf 10.00 uur van
harte welkom voor een lekker kopje koffie
(GRATIS!)
VOV Senioren Centrum (Prof. Einsteinlaan 3)

U BENT
VAN HARTE
WELKOM!

BIEDEN

Berry schrijft in zijn laatste Bridge Beter leerboek: In klassiek Acol zijn alle twee
openingen sterk, dat is heden ten dage ouderwets. In het leerboek kiest Berry voor
de zwakke twee. Hier een samenvatting die precies op onze bridgepagina past.

Bieden, Zwakke Twee

Dat is geen moeilijke conventie. Het komt simpelweg neer op de afspraak dat, 2♥
en 2♠ geen sterk maar een zwak spel tonen. Je belooft een goede zeskaart in de
geboden kleur en minder dan openingskracht, zo’n 6-10 punten bij niet kwetsbaar en
8-11 bij kwetsbaar. Ook hier geldt de regel van 2 en 3: niet meer dan 2 down gaan
als je kwetsbaar bent en 3 als je niet kwetsbaar bent.

Verder bieden na een zwakke twee:

Met een zwakke twee schetst de openaar direct een goed beeld van zijn hand: lange
kleur, weinig punten. De partner kan aan de hand van de gezamenlijke kracht vaak
direct bepalen of het al dan niet een manche moet worden. Als die mogelijkheid
ver weg lijkt, wordt doorgaans gepast of het bod een beetje opgehoogd om het de
tegenspelers nog moeilijker te maken.
Als een manche in beeld begint te komen kan de antwoorder 2SA bieden. Dat belooft een goede opening (een punt of 15) en vraagt naar kracht en kwaliteit van de
zwakke 2. Het idee is dan dat bij een maximum en/of goed sluitende handen de
manche geboden wordt en anders afgestopt op 3 niveau; dat is dan ook de reden
waarom er een punt of 15 nodig is: er moet immers op 3-niveau gespeeld worden.

Zwakke Twee in de Uitpas positie

Wanneer een Hand geschikt is om te openen met een Zwakke Twee, wordt in de
uitpas positie ondanks een redelijke 6-kaart en 5-10 punten, toch gepast. Met 5-10
punten beschikken de overige drie spelers gezamenlijk over 30 à 35 punten terwijl
ieder van hen hoogstens 11 punten heeft. Samen met partner kan je b.v. over 16
punten beschikken terwijl het andere paar gezamenlijk over 24 punten beschikt.
Door Zwak te openen help je hen dan in de bieding. Ook wanneer je met 9 à 10
punten maximaal bent staat niet vast dat je samen met partner over de benodigde
punten beschikt om op het 2e biedniveau een troefcontract te kunnen spelen. Om
te voorkomen dat je het andere paar in de bieding helpt of zelf down gaat wordt met
5-10 punten de Zwakke Twee Opening in de uitpas positie veelal niet toegepast.

© Annelies van ‘t Hul

BIJEENKOMST ELKE DERDE
WOENSDAG VAN DE MAAND.
Odensehuiskamer,
Prof. Einsteinlaan 2F, Voorschoten.
Voldoende parkeergelegenheid
GRATIS TOEGANG
INLOOP: 19.00 uur
AANVANG: 19.30 uur
EINDE: 21.30 uur

STICHTING
ALZHEIMER CAFÉ
VOORSCHOTEN

Elke dinsdag: 19.45-23.00 uur

Interesse? Nieuwe (Asp.) leden
kunnen 3 avonden gratis meebridgen. Aanmelden bij Wil Niersman,
tel. 071-5803742.

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:

DONDERDAG-BRIDGE
Omdat er diverse leden vanwege
hun gezondheid moesten stoppen
is onze bridgegroep op de donderdagmiddag helaas wat uitgedund.
WIJ ZOEKEN DUS MENSEN DIE
VAN BRIDGEN HOUDEN EN OP
DONDERDAGMIDDAG WILLEN
SPELEN. KOM EENS KIJKEN EN/
OF WORD LID BIJ ONS!

Tijd: we starten om 13.00 Uur
Plaats: VOV-Senioren-Centrum,
prof. Einsteinlaan 3.

WOENSDAG 15 JANUARI 2020
THEMA: DEMENTIE: HET ALZHEIMER MOZAÏEK
GASTSPREKER: CINDY ÇENÇEN “De ziekte van Alzheimer van haar
moeder vormt onverwacht een bron van inspiratie voor Cindy Çençen’s nieuwe hobby: mozaïeken met stukjes gekleurd glas. Terwijl Cindy haar moeder
in stukken uiteen ziet vallen, probeert ze de scherven van hun onderlinge
relatie een plek te geven. Cindy zal tijdens het café vertellen over haar ervaringen en het boek, dat vooral balanceert op de grens van het herkennen en
erkennen van beginnende Alzheimer.

Voor informatie kunt u terecht bij Voorschoten Voor Elkaar, tel. 071 561 90 01 (voor vervoer kan worden gezorgd)
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De sterke handen
♠ AVB765 Voor elke nieuwe conventie moet je soms iets inleveren. Wanneer je
de Zwakke Twee gaat spelen kun je met sterke handen geen 2♥ of 2♠
♥ AH8
meer openen. Die vallen dan onder de 2♣ opening. In de getoonde
♦ A3
hand open je dan 2♣ ipv 2♠ . Die opening is dan niet langer uitsluitend
♣ V6
manche-forcing, maar kan ook een semi-forcing hand zijn.

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 37.
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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

VRIJWILLIGERSAVOND

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Onze VOV kan niet bestaan zonder
de hulp van al de mensen die zich
vrijwillig inzetten voor onze vereniging. Als dank en waardering voor
alle vrijwilligers waren zij uitgenodigd
op 9 november voor een heerlijke Indische rijsttafel in ons clubgebouw.
Foto’s door Nico Fennes en
Aad Velthoven

Afscheid
nemen doen
we samen.

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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Lief en Leed
Mevrouw A.P. Wolleswinkel-Does was blij verrast toen Monique haar namens de VOV een bezoekje kwam brengen. Met thee en koek werd het een
gezellige visite.
Ook dit jaar weer bezocht Monique de heer J. Puls voor zijn verjaardag (94
jaar). Onder het genot van een kopje thee met boterkoek werd het afgelopen
jaar in vogelvlucht bijgepraat. Het echtpaar heeft veel lof voor de winkeliers
in Voorschoten voor wie het geen punt is om zwaardere boodschappen even
thuis af te leveren.
De heer A. Bakker kreeg een bezoek van Monique voor zijn 93ste verjaardag. Het is jammer dat zijn oude auto het begeven heeft maar dat weerhoudt
hem niet om zes avonden in de week buitenshuis te gaan eten. Mijnheer was
blij met de bloemen waarin een kooltje was verwerkt.

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.

Na even zoeken had Thea het adres van de heer H. Teunissen (90 jaar) gevonden. Ze hebben koffie gedronken met wat lekkers er bij en vele verhalen
uitgewisseld. Het was een leuk bezoek en meneer hoopt ons nog zeker tien
jaar op bezoek te krijgen.
Joke werd hartelijk ontvangen bij het echtpaar Snieder dat 62 jaar getrouwd
was. Zij spraken veel over de kinderen. De dochters wonen in het buitenland,
de zonen in Voorschoten. Ze komen geregeld langs. Het echtpaar is nog fit
en wandelt iedere dag.
Mevrouw J.G. Meershoek-Vinju werd door Joke bezocht voor haar 90ste
verjaardag. Bij een kopje thee kwamen vele verhalen en herinneringen naar
boven. Mevrouw doet alles nog zelf en is heel tevreden en optimistisch. Ze
houdt er van om met anderen koffie te drinken en doet dat met gym en andere activiteiten. Ze heeft ook nog een breiwerkje op de pen staan en leest
ook veel.

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.

Mevrouw W.J. Marselis-Raaijmakers (94 jaar) sprak met Emmy over koetjes en kalfjes; er was genoeg gesprekstof. Emmy vond de uitdrukking “ik
groei naar beneden” wel heel leuk. Mevrouw bedankte hartelijk voor de attentie en hoopte tot volgend jaar. Ze deed de groeten aan allemaal.

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.

Emmy dronk koffie bij het echtpaar Pardon-Massaar Zij zijn blij met de VOV
en hebben al weer vier reisjes gemaakt en zijn daar ook zeer over te spreken.
Ze komen graag bij de soos en genieten nog volop van elkaar en zijn volgens
Emmy nog behoorlijk kwiek. Dat is toch geweldig na 66 jaar, compliment!!

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.

Er is door Lien een bezoek gebracht aan de heer H. van Kuijk voor zijn
92ste verjaardag. Het was een gezellig uur in het mooie appartement waar
hij en zijn echtgenote zeer tot hun genoegen wonen.

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)?

Joke is op bezoek geweest bij mevrouw S. de Widt-Kaay. Mevrouw mag
dan 92 jaar zijn maar is nog zeer actief: doet nog zelf de tuin en het huishouden. De tijd die ze over heeft haakt ze dekentjes voor de kinderen in arme
landen. Dat doet ze graag en kan het ook goed: “dankbaar werk” zegt ze.

Lien bezocht mevrouw K. Dijkman-v.d. Nagel; zij is 91 jaar geworden.

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!

Els bezocht het echtpaar Zitman-van Ewijk voor
hun 50-jarig huwelijk. Daar zij na het feest heerlijk
samen op vakantie waren was het bezoek even uitgesteld. Meneer was op dat moment niet thuis, maar
Els heeft gezellig met mevrouw thee gedronken. Ter
gelegenheid van het feest hing de bruidsjurk nog in
de kamer, heel bijzonder.
Mevrouw A.G.M. Zoon-Vermeeren werd ter ere van
haar 95ste verjaardag door Els bezocht, hoewel het
niet eenvoudig was haar te vinden. Volgens de hulpen zou ze ’s morgens zijn gaan wandelen, dus de
bloemen met een briefje er bij maar afgegeven. Toch
ging Els ’s middags nog even terug en bleek dat ze bij
de kapper had gezeten. ’s Middags zat ze bij de kerkdienst, maar die was bijna afgelopen en hebben ze
gezellig op haar kamer koffie gedronken. Mevrouw
kan dat nog zelf zetten, maar vindt het vervelend dat
ze vergeetachtig wordt.
Verder bezocht Els het echtpaar v.d. Berg-Carels
voor hun 65ste huwelijksdag. Zij wonen nog maar
vier jaar in Voorschoten en hebben het goed naar
hun zin. Hun kinderen wonen dichtbij en hebben alles geregeld, het huis, de verhuizing en nu weer hun
feest. Het echtpaar wordt danig in de watten gelegd.
Zij hebben heel wat mankementjes wat betreft de
gezondheid doorstaan en zijn heel positief. Zij willen
graag dat Els nog eens terug komt.
Het komt soms voor dat wij een telefoonnummer
hebben dat niet meer in gebruik is. Als we deze
mensen niet kunnen bereiken doen we een briefje
in de bus, waarop we dan helaas niet altijd respons
krijgen.
Wilt u s.v.p. telefoon- en adreswijzigingen zo veel
mogelijk doorgeven aan de ledenadministratie?

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

Reizen

VOV Dagreis 15 oktober 2019

WILLEMSTAD EN ABDIJ KONINGSHOEVEN
De dagreis belooft een mooie trip te worden, naar Willemstad, tot 1584 bekend als
Ruigenhil en naar Berkel-Enschot. Naar de vestingstad en naar de Abdij Koningshoeven. Tussen de twee plaatsen loopt een parallel, namelijk het huis van Oranje
(Nassau). Het was oorlogstijd in 1583. De Spanjaarden namen Steenbergen in en
om die reden liet Willem van Oranje Ruigenhil versterken tot uiteindelijk een zevenpuntige vesting van de zuid-waterlinie, waarbij aan bij elke punt de naam werd
toegekend van één der 7 Nederlandse provincies. Willem werd in 1584 vermoord
en zijn zoon Maurits verleende de plaats in 1585 stadsrechten en zo kreeg ‘Willems stad’, Ruigenhil dus, de officiële naam Willemstad.
Gezien de historie (oorlogsverleden 16e eeuw) huisvestte de stad veel Spanjaarden en zij werden vaak (gedwongen) ondergebracht bij particulieren. Er werden
ook huizen gebouwd, zoals aan de Rozemarijnstraat en vaak onderhouden door
een huishoudster. Rozemarijn is een geurig kruid en een takje rozemarijn in je
valies wordt ook gezien als een symbool voor trouw. En als je wel een takje bij je
hebt maar ook ver van huis bent, zoek je (soms) genegenheid. Naar verluidt: bij de
huishoudster. Volgens een overlevering is zo de Rozemarijnstraat ontstaan.
De stad moet accepteren dat een welgestelde familie een tweetal belangrijke panden in particulier eigendom heeft: het voormalige stadhuis (anno 1784) en de wapenopslagplaats ‘Het Arsenaal’. De panden verkeren in goed onderhouden staat,
maar zijn niet toegankelijk. Het scheelt de gemeente een behoorlijke geldsom aan
onderhoud, volgens onze leidsman.

VAN DE REISCOMMISSIE:
LAATSTE DAGREIS
Op 15 oktober jl. hebben wij de laatste dagreis van 2019 gemaakt. Hiermee is het reisseizoen voor 2019 geëindigd. De dagreis
bestond uit twee dagdelen. Het eerste dagdeel betrof een bezoek aan het vestingstadje Willemstad gelegen aan het Hollands
Diep. De deelnemers aan de reis kregen onder leiding van de plaatselijke gids onder meer uitleg over diverse straatnamen. Zo
blijkt dat in Willemstad zich ook een Voorstraat bevindt en een Achterstraat (in het verleden waren er zelfs twee achterstraten).
Deze benaming is ons niet onbekend. Ook Voorschoten kent een Voorstraat en kende ook een Achterstraat, thans herdoopt in de
Schoolstraat. Kenmerkend voor een Voorstraat was echter dat hier de beter gesitueerden woonden en in de Achterstraat doorgaans het betrokken personeel. Het middagdeel hield een bezoek aan het Trappistenklooster de Abdij Koningshoeven in. Na het
nuttigen van een bierconsumptie te weten één van de Trappistensoorten kregen wij een uitgebreide uitleg en rondleiding over het
ontstaan van het klooster in 1880, het leven van de monniken en de edele wijze van het brouwen van het trappistenbier door de
monniken. Het bezoek aan de Abdij Koningshoeven werd afgesloten met een uitstekende abdijmaaltijd, waarna wij om ca. 18.00
uur huiswaarts richting Voorschoten vertrokken.
LUXE ZWITSERLANDREIS - Belangstellingsregistratie
Als reiscommissie zijn wij weer druk bezig met het samenstellen van de reisbrochure 2020 bestaande uit dagreizen en meerdaagse reizen. Wat dit laatste betreft hebben wij ook het oog laten vallen op een gecombineerde bus/treinreis in Zwitserland georganiseerd door KRAS. Deze reis houdt in dat u reist met de Glacier Expres door de bergen naar diverse steden die u kunt bezoeken.
De bus zorgt er verder voor dat deze steeds klaar staat voor vervoer naar het hotel. Dit betreft een luxe touringcar en in de prijs
zijn tevens ontbijt en diner inbegrepen. Echter is het wel een dure reis. Bij gebruik van een tweepersoonskamer bedraagt de prijs
per persoon ca € 1000,= en bij gebruik van een eenpersoonskamer bedraagt de prijs ca € 1100,=. Gelet op de prijs aarzelen wij
om deze reis in het aanbod van de reisbrochure op te nemen. Echter wanneer er toch aanmerkelijke belangstelling is voor deze
reis willen wij de reis niettemin in de reisbrochure opnemen. Maar daartoe willen wij eerst van tevoren inventariseren of er wel
belangstelling is voor deze reis. Uw belangstelling kunt u kenbaar maken aan Hans Zwaan. U kunt hem telefonisch bereiken op
071-5764557.

De voortzetting van het dagprogramma bracht de reizigers naar Berkel-Enschot,
de abdij Koningshoeven. De hoeven zijn in bezit geweest van Willem van Oranje:
Koning Willem II. De trappisten monniken, verdreven uit Noord-Frankrijk, vonden
een plek in Brabant en door hen werden de bestaande hoeven verder uitgebreid
door een schaapskooi om te bouwen tot het eerste trappistenklooster in Nederland. Tegen het einde van de 18e eeuw was er de viering van de eerste eucharistie. Omdat de kloostergemeenschap groeide en om in het levensonderhoud te
voorzien, begon de eerste overste van het klooster een bierbrouwerij die voor een
belangrijke inkomstenbron zorgde. Aan het einde van de 19e eeuw werd het klooster omgevormd tot een abdij en werd de Koningshoeven verder uitgebouwd. In de
abdij wonen nu 17 monniken. Zij werken er niet alleen, maar bidden ook en rusten.
Allemaal verdeeld over 3 dagdelen van gelijke duur. Een dag die begint om 4.30
uur in de morgen.

SAMENWERKING VOV-REIZEN & KBO-LEIDSCHENDAM
In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u bericht dat er contacten zijn gelegd met de ouderenvereniging KBO-Leidschendam.
Inmiddels hebben over en weer leden van de KBO-Leidschendam en VOV-leden aan elkaars reizen deelgenomen en is dit goed
bevallen. Voor beide verenigingen is dit reden om de samenwerking op het gebied van reizen voort te zetten. Om deelname van
de leden van KBO-Leidschendam te stimuleren is met instemming van het VOV-bestuur besloten dat leden van de KBO-Leidschendam dezelfde reisprijs betalen als de VOV-leden. Op deze manier hopen wij te bereiken dat er meer deelnemers zijn voor
de reizen, zodat wij niet genoodzaakt zijn om reizen te annuleren. KBO-Leidschendam organiseert zelf op jaarbasis maximaal drie
dagreizen, die wij ook onder de aandacht van de VOV-leden zullen brengen.

De rondleiding start met een proeverij door één keuze te maken uit 7 smaken die
de brouwerij produceert, gevolgd door het vertonen van een video over het wel en
wee van de abdij en de brouwerij. De abdij herbergt diverse ondernemingen die
opereren zonder winstoogmerk. De winst die wordt gemaakt, wordt geïnvesteerd in
goede doelen wereldwijd. Een winst die mede wordt verkregen uit de opbrengsten
van verkoop van producten uit de kloosterwinkel. De rondleiding wordt afgesloten
met een wandeling langs enkele historische onderdelen van de brouwerij, onder
andere het brouwhuis en eindigt in het Proeflokaal voor het nuttigen van de maaltijd met eigen ambachtelijk bereide producten.

TOT ZIENS IN 2020!

TENSLOTTE
Wij gaan nu de donkere winterperiode in maar in januari/februari kunt u de nieuwe reisgids verwachten. Dus u hebt alvast iets om
naar uit te kijken. Dit gezegd hebbende wil de reiscommissie tenslotte het reisjaar 2019 afsluiten door u allen goede feestdagen
te wensen en een gelukkig en gezond 2020.

De reis terug naar de plaats van vertrek werd afgesloten met de woorden van de
touringcarchauffeur dat het al met al, weerkundig gezien, toch een mooie dag is
geweest en zeer zeker óók een heel informatieve dag. En zo is het.
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Bram van Polanen
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Maandag 16 december 2019
Locatie: De Gouden Leeuw, Voorschoten
Aanvang: 16.00 uur Zaal open: 15.30 uur

Wij nodigen u graag uit voor het jaarlijkse
VOV Kerstdiner. Het belooft weer een gezellig en sfeervol festijn te worden! De muzikale
omlijsting is in handen van de Dixie Dames!

Gaat u verhuIzen? Heeft u klussen in- of

rond het huis? Bel RvR Verhuizingen & Diensten.

Kosten voor een 4 gangen-menu:
voor leden € 22,- en voor niet leden € 32,incl. twee gratis consumptiebonnen.

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

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.

06 14 47 66 77

voorschoten

Vitello Tonnato

(dun gesneden kalfsmuis
met tonijnmayonaise)

Tomatensoep
(Vegetarisch)

Boeuf Bourguignon
Fruitcocktail

U kunt zich aanmelden bij:
Thea Zweers, tel. 071 561 4084.
Heeft u de cirkelbus nodig (kosten € 5,-) dan kunt u dat
doorgeven. Het in de vorige Nieuwsbrief genoemde
bedrag van €2,50 is helaas niet correct; de juiste prijs
is € 5,- halen en brengen. Alles is duurder geworden,
en ook het inhuren van de Cirkelbus. Wij benadrukken
nogmaals dat deze service bedoeld is voor mensen die
slecht ter been zijn.
Wie al gereserveerd en betaald heeft inclusief reservering voor de Cirkelbus verzoeken we vriendelijk om
alsnog €2,50 over te maken.
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VOV Feestavond

Zaterdag 19 oktober kwamen er ruim 180
VOV-leden naar dit feest. De jaarlijkse feestavond is voor veel leden een gezellig uitje
en dat was te merken ook. Volle tafels, een
feest om iedereen weer even te zien of te
spreken.
Ook de tombola, met weer fantastische prijzen, was een groot succes! Wij bedanken
dan ook dit jaar weer de Voorschotense winkeliers/ bedrijven voor hun gulle gaven.
De muziek van de band Back2Basic, die
een repertoire speelt uit de 50/60 viel bij de
gasten zeer in de smaak!
Menigeen zat gezellig mee te deinen/zingen
en velen waren op de dansvloer te vinden.
Al met al weer een geslaagde avond waar
we met z’n allen positief op terug kunnen kijken. We hopen u volgend jaar weer te zien!
Namens de evenementencommissie,
Anja vanTeijlingen
Meer foto’s van de feestavond kunt u zien
op onze website: www.vovvoorschoten.nl
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ENTEN
EVENEM
MMA
PROGRA

Dank aan alle sponsors van de VOV Feestavond
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De evenementencommissie wil namens de aanwezige ouderen op de jaarlijkse feestavond alle winkeliers en middenstanders bedanken voor hun bijdrage!
Admaa B.V. Accountantskantoor
Akropolis
Albert Heijn
Apotheek Schoolstraat
Apotheek Voorschoten, Leidseweg
Art Studio Dorado
Autocentrum Voorschoten
Autodeal
Bakker van Maanen
Beauty X
Beije Vastgoed
Belle Boutique
Bentley Optiek
Bestuur VOV dagreizen
Bins Damesmode & Lingerie
Bloemenkiosk, Van Beethovenlaan
’t Bloemhofje (N-Hofland)
Boom Notariaat
Brouwerij Voorschoten
Chocolaterie Zoete Lekkernij
Cigo, Van Beethovenlaan
Clingendael Makelaardij
Compleet-It Computers
De Gouden Leeuw
De Kler Boekandel
De Ru
Depot 258
Dierenspeciaalzaak Verhoog
Dirk
Domino’s Pizza (N-Hofland)
D-Reizen
Droomvisie
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Een ONS Geluk, groente en fruit
Etos
Fashion4Kids
Florentijn juwelier
Floris V, restaurant
Frans Spendel Makelaardij
Fratelli
Gall & Gall
Glashandel Van Aken
Grill Restaurant Shalom
Hameetman Verzekeringen
Heijmans IJzerwaren/ Gereedschappen
Herenkapsalon Jan Teske
Hoogvliet
Hudson
IJssalon Moments
ING Bank
Intratuin
Jumbo (N-Hofland)
Kapper Angenent
Kapper Vilano
Kapsalon De Hoofdzaak
Kapsalon Wim Wesseling
Koopmans Belastingadviseurs
Kwalitaria
La Casita, restaurant
Lolita Fashion & More
Lunchroom Tries No 54
Makelaarskantoor Van Stralen
Mannenkapper Paul Lamboo
Manonka Mode
Mickle Schoenmaker

Moerkerk’s Plantenparadijs
Neuteboom kaas-verswereld
Optie 1 jouw eerste keus in telecom
Pearl Opticiens
Pepijn kadoschop
Perez Tapijten
Pizza Express
Primera
Rijnland Makelaars B.V.
Rijwielspecialist G. Besuyen
Schoonheidssalon Ambachtspad
Shoeby
Slagerij Aad van Eijk
Slijterij Adegeest
Snackbar ‘t Centrum
Spiegeler Bloemen, vrijdagmarkt
Sportfondsen N.V.
Textielhuis Te Mey
Tijsterman Bakkers (N-Hofland)
Va Bene. Ital. restaurant
Van der Voort Schoenen
Van Vliet Tweewielers
Vanessa Karreman Professional
Skin Care
Vertelman Groente & Fruit
Vishandel J. Hartevelt (N-Hofland)
Wapen van Voorschoten
Wilma Vosselman Haarverzorging
WJM Evenementen - Promoties
Woningtextielhuis
Wout Bergers Sport

2019/2020

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.

Herfstworkshop

De Herfstworkshop met 8 dames was weer een
gezellige ochtend.
Onder begeleiding van Anneke van Beveren van
Kreanneke is er weer een mooi herfststuk ontstaan. Alle dames waren zeer tevreden en gingen met een mooi stuk naar huis.

Nieuwe workshops

De evenementencommissie wil ook in het nieuwe jaar weer workshops organiseren.
Natuurlijk komt er weer een paasworkshop maar ook willen we graag van u weten of
u een workshop dippen en stippen leuk zult vinden of misschien ook een sieraden
workshop.
Bij belangstelling kunt u bellen naar Anja van Teijlingen, 06 536 895 17.
Voor de nieuwe workshops zijn nog geen data vastgesteld.
Meer informatie leest u in de volgende nieuwsbrief.

22 JAN
2020

JON VAN EERD - Herrie in de keuken

In de spiksplinternieuwe, gierend absurde komedie Herrie in de keuken, geschreven 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

17 MRT
2020

HENDRIK GROEN - Zolang er leven is

De knuffelbejaarde van Nederland terug in het theater! Nieuwe belevenissen van
Hendrik, zijn beste vriend Evert, de Omanido-club (Oud-maar-niet-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

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: Stadsgehoorzaal Leiden Kosten: € 36,50 voor leden, € 39,- niet leden
Rekeningnummer: nl35ingb0006564156 t.n.v Vereniging Ouderenbelang Voorschoten o.v.v Herman van Veen. Uw aanmelding is definief na betaling.
U kunt zich opgeven tot uiterlijk 4 weken voor de voorstelling bij:
Anja van Teijlingen, 0653689517
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FOTORUBRIEK

Woningtextielhuis

woon- & slaapcomfort

Alle VOV-leden geven wij
15% korting op bedden en matrassen.
Tevens 10% korting op vloeren,
gordijnen en raamdecoratie.
Wij komen graag vrijblijvend bij
u opmeten.

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

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

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Wie herkent deze foto? ►
En wie kan iets vertellen over de plaats waar
deze foto gemaakt is?
Uw reacties graag vóór 10 januari insturen naar:

kopij@vovvoorschoten.nl

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

*Korting niet geldig op lopende acties.

November foto

Treubplein 2 | 2251 CV Voorschoten
Tel. 071-5617979 | E-mail: info@woningtextielhuis.nl

www.woningtextielhuis.nl

Reactie op de november foto:

UW WONING
VERKOPEN
DOET U BIJ ►

VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | TAXATIES | BEDRIJFS O.G.

Mijn vermoeden is dat het een foto zou kunnen zijn uit
de begin jaren van de vorige eeuw. Als schooljongen
kan ik mij dit model trein met de platte voorkant herinneren. Nadat de stoomlocomotief, die de dienst onderhield tussen Amsterdam en Rotterdam, maar door de
steeds moderner wordende tijd had afgedaan, was er
een nieuw tijdperk aangebroken in de vorm van een
elektrische trein, richting Rotterdam.
Veel werk moest worden verricht om voor het genoemde traject een elektrisch netwerk te realiseren.
Tot 1944 heeft het station een reizigers functie gehad.
Later werd het alleen nog gebruikt voor goederenvervoer. Mogelijk was het voor de NS niet meer rendabel.
In de zestiger jaren heeft men het uit 1868 markante
gebouw met de grond gelijk gemaakt.
Op enige afstand van het station was de overweg Papelaan. De toen beveiligde overweg werd door mankracht bediend. Later werden alle in Nederland beveiligde overwegen vervangen door het AHOB systeem.
(Automatisch Halve Overweg Bomen)
Door het grote aantal woningen die in die tijd werden
gebouwd steeg ook het aantal inwoners, de forensen.
De roep om een nieuw station was niet overbodig. Bevoegde instanties gaven hun fiat en aldus geschiedde.
In 1969 zagen de bewoners van Voorschoten hun
wens met een feestelijke opening in vervulling gaan.
Dat het geen overbodige luxe was blijkt wel uit het feit
dat nog maar kort geleden de mogelijkheid tot parkeren sterk is uitgebreid.
Inmiddels had men de spoorbaan naar een hoger niveau gebracht hetgeen betekende dat een tunnel kon
worden gerealiseerd wat voor automobilisten een grote vooruitgang was. Het wachten voor gesloten bomen
was voorgoed verleden tijd.
				
Daan Heijmans

Reactie op de november foto:
Mijn verhaal speelt zich af in de verleden tijd.
Ik besta niet meer, maar heb wel een glorieuze tijd mee gemaakt. Ik was namelijk het spoorweg station van Voorschoten. Als tweede stationsgebouw alhier,
heb ik de opening van deze spoorlijn op 1 mei 1843 dus niet meegemaakt.
Ik heb me laten vertellen dat in de allereerste tijd Voorschoten even een eindstation geweest is. De Baron zou bepaalde condities hebben afgedwongen om
de spoorlijn over zijn grondgebied te laten aanleggen. Daarbij was er echter
vertraging ontstaan in de verdere aanleg richting Den Haag.
Maar goed, nu over mij als stationsgebouw. Ik werd geopend in 1886 toen er
al een redelijk intensief treinverkeer plaats vond tussen Amsterdam en Rotterdam. Ook kruisten er al rails van de stoomtram de spoorlijn. Deze tramlijn liep
van Voorschoten naar Wassenaar ongeveer nabij de korenmolen. In 1893 werd
deze tramlijn opgeheven.
Een grote verandering vond plaats in 1927, toen de oude lijn werd geëlektrificeerd. Buiten de bekende stoomlocomotieven kwamen er ook de zogenaamde
blokkendozen langs rijden, waarvan er één op de foto is te zien. De foto dateert
dus uit de dertiger jaren.
In de oorlog heb ik veel angstige momenten doorgemaakt. Wanneer er bommenwerpers over kwamen dacht ik steeds dat ze het op mij gemunt hadden.
Maar gelukkig heb ik het overleefd.
Wijze heren besloten in 1944 om mij te sluiten, maar gelukkig werd ik toch nog
voor andere doeleinden gebruikt. Zo vonden er, in de eerste jaren van hun bestaan, de jaarvergaderingen van de buurtvereniging Recht door Recht plaats.
In 1969 werd ik gesloopt omdat ik niet meer zou voldoen aan de moderne eisen
van een nieuw station dat hier weer geopend zou worden.
Willem van Delft
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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

Dik Zweers

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

Deze keer bezoeken we Dik en Thea Zweers. Dik is bestuurslid en een belangrijke pijler in het dagelijks reilen en
zeilen van de VOV. De helft van het bestuur is toevallig net op bezoek. Na wat gezelligheid met koffie en roomsoezen
trekken we ons terug en vertelt Dik zijn verhaal.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Oorspronkelijk kom ik uit Arnhem. Ik ben er geboren en woonde er met mijn vrouw en twee kinderen. Na een ziekbed van 10
jaar overleed mijn eerste vrouw aan borstkanker. Een verdrietige en intensieve zorgperiode kwam daarmee tot een einde.
Thea was al lange tijd weduwe en, aangezet door een van
haar kinderen, op zoek naar een nieuwe liefde. Het gebeurde
in 2009 dat wij elkaar vonden op een datingsite. Na een eerste afspraakje in Utrecht en een bedenkperiode met dagelijks
contact, is de liefde ontvlamd. ‘Alleen is maar alleen’ en in mijn
eentje was er vast niks van mij terechtgekomen. De relatie met
Thea brengt ons beiden nieuw levensgeluk.
Thea woonde al in haar appartement hier aan Ter Lips en ik
trok bij haar in.’ ‘Als het aan mij ligt gaan we nog eens terug
naar Arnhem’, zegt Dik grappend met een serieuze ondertoon,
maar dat idee wordt heel ad rem door Thea neergesabeld.
Wij trouwden op vrijdag de 13e in 2013 en dat tegelijkertijd
met mijn zoon Christiaan en dochter Greta of beter gezegd:
we trouwden met ons zessen tegelijk. Het haalde de Telegraaf,
radioprogramma’s en vele andere landelijke media.’ Red.: Dik
toont ons een foto met de drie gelukkige echtparen naast elkaar.
WAT VOOR WERK DEED JE?
‘Na de scheiding van mijn ouders moest ik aan het werk van
mijn moeder. Net 15 jaar oud werkte ik al in een tabaksfabriek
in Zevenaar. Het was een rotbaantje en ik vond kort daarop
beter werk bij wasserij Ten Oever. Mijn eerste vrouw heb ik
daar leren kennen. Mettertijd werd ik er wasmeester en nog
later assistent bedrijfsleider. Van Ten Oever ging ik over naar
wasserij de Wissel. Wij woonden boven de wasserij en onze
dochter is er geboren.
Naast het werken in de wasserij stond ik - vanaf mijn 12e elke zaterdag bij een vriend op de markt met groente en fruit.
Ik kreeg genoeg van het wasserijwerk en begon een eigen
groente- en fruitwinkel. Het betekende nooit meer thuis zijn,
wat verkeerd uitpakte voor onze zoon. De zaak werd verkocht,
maar een tijdje later hebben we het nog eens geprobeerd met
een grotere groentewinkel. Het noodlot sloeg toe: gezeur met
het personeel, ik kreeg een hersenbloeding en bij mijn vrouw
werd borstkanker geconstateerd. In 2009 stopte ik de zaak en
ben verder gegaan in de catering, op de markt en bij mijn zus
in het café.’

WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Het organiseren van evenementen en besturen van verenigingen en clubs zit mij in het bloed. Ik heb heel veel op dat gebied
gedaan. Een kleine opsomming: voorzitter visclub, bestuurslid
bij de voetbal, bestuurslid van de Boschbloem, organiseren van
carnavalsfeesten, familiedagen, bingoavonden, dartcompetities en begeleiden van een damesvoetbalelftal. Zelf beoefen
ik al heel lang het klaverjassen, tafeltennis, darten en vissen.’
HOE KWAM JE BIJ DE VOV?
‘Via Thea die al actief was bij de VOV. Harrie de Jong, de toenmalige voorzitter vroeg mij in 2011 bestuurslid te worden en
de ledenadministratie te doen. Daar begon het mee. Ik heb
nu een dagtaak aan het voorbereiden en begeleiden van alle
activiteiten die er dagelijks zijn. Eigenlijk ben ik dag en nacht
voor de VOV in de weer en is het wel erg veel geworden. We
zoeken dan ook nog iemand die mij helpt en kan vervangen als
ik er eens niet ben.’
WAT IS EEN HOOGTE- OF DIEPTEPUNT IN JE LEVEN?
‘Het overlijden van mijn eerste vrouw is uiteraard een dieptepunt geweest. Het met mijn zoon als VIP bijwonen van een EKwedstrijd in Kroatië was heel bijzonder voor ons beiden. Wat
waren het fantastische dagen. Heel bijzonder voor mij is ook de
manier waarop mijn dochter met borstkanker is omgegaan. Zij
kreeg het net als haar moeder, maar is er na heel veel behandelingen goed uitgekomen. In het boek ‘De Naakte Waarheid’
vertelt zij met een aantal andere vrouwen over haar ziek zijn,
kwetsbaarheden en hoe sterk zij in het leven staat. Echt heel
mooi. Red: Dik pakt het boek voor ons uit de kast en laat ons
het verhaal van Greta zien.’
HOE ZIEN MENSEN JOU?
‘Ik doe altijd mijn best dingen goed te doen. Of dat als positief
wordt ervaren, weet ik verder niet’.
Red.: Wij van de redactie zullen dan maar zeggen hoe we Dik
zien. Dik vertelde op ons verzoek wat hij elke dag voor de VOV
doet en dat is een immense lijst van werkzaamheden. Het is
teveel om hier te beschrijven. Hij is er elke dag en leeft ervoor.
Dik is iemand die heel veel voor een ander over heeft. Thea
trouwens net zo goed, die stopt ook ziel en zaligheid in de medemens. Een mooi stel bij elkaar en belangrijke pijlers waar de
VOV op leunt.’
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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

Splinter is de naam. Jan Splinter
Eerdaags wordt het weer 21 december. Winter. Het is met
name de datum waar ik al in november naar uit begin te
kijken.
Vele, vele jaren geleden, toen ik nog werkte, ging ik ‘s morgens de deur uit terwijl het nog donker was en, als ik na mijn
werk weer naar huis ging, was het opnieuw donker.
Ik voelde me gewoon een holbewoonster. Vond het heel deprimerend.
Maar dan realiseerde ik me dat 21 december de langste
nacht is en de dagen daarna alleen nog maar kunnen lengen. Oké, elke keer maar een minuutje of zo maar het helpt
wel als ik dan in januari ‘s avonds alweer zoveel minuten
later het licht aan en de gordijnen dicht kan doen. Al meer
dan 30 jaar ben ik me er blij bewust van. Want ja, het helpt
om de winter tegemoet te zien én door te komen.
Toen ik eenmaal door had dat ik met minuutjes de winter aan
kon pakken merkte ik dat de herinneringen aan mijn winters
vroeger me daarbij ook een handje begonnen te helpen.
Dierbare herinneringen aan diep weggedoken in een stoel
een boekje zitten lezen.
Een kopje thee uit de theepot op het waxinelichtje. (De oude
‘oma’-theemuts die van boven dicht klikte was toch echt te
vies geworden)
En mijn moeder die stamppot en hutspot maakte. Mijn favoriet was de boerenkool met worst en een kuiltje in het midden voor de jus.
En dan soms, heel soms een bloed- of navelsinaasappel
‘helemaal uit Spanje’.
De spelletjes die we speelden en de zaterdagen dat we
kranten op de tafel uitspreiden en pinda’s zaten te doppen.
Warme stoofpeertjes op de kachel.
De kastanjes die we poften in de kolenkachel.
Eikeltjes en lucifers om poppetjes en dieren mee te maken.

De overgordijnen dicht en schemerlamp aan.
De sprookjes die we vertelden.
Warme chocolademelk.
Een legpuzzel met veel, heel veel stukjes.
Naar bed met een extra wollen deken en lekker ingestopt
worden. Mijn zus die een kruik meekreeg waar ik dan weer
niets van moest hebben.
Lekker snoezelen onder een deken en luisteren naar de radio.
Het getik van breinaalden. De geur van hyacintenbollen op
glas. De kaarsjes die we branden.
Een kop dampende soep met balletjes.
Veel te grote slobbertruien, een extra wollen hemd met picotrandje en dikke wollen sokken.
Diep weggedoken in winterjas, sjaal en muts een wandeling
maken en een ijskoude rode neus halen.
En wat een geluk: het hoeven niet allemaal herinneringen
te blijven. Zoveel is in min of meerdere mate voor herhaling
vatbaar.
En zijn er de feestdagen om tegenaan te hikken? Ik zal nooit
het programma op de radio vergeten - ook alweer zo’n 30
jaar geleden - over mensen die alleen waren met kerst. En
toen was daar die vrouw die vertelde dat ze alleen was, in
de bijstand zat maar voor haar was kerst: met de benen op
de bank met een dik boek en een doos bonbons.
Haar 3B-dagen-feest. Heerlijk.
En zo kan iedereen zijn feestje maken. Helemaal als het dan
ook nog eens lukt om ergens op een zender The Sound of
Music te kijken.
Ja, ik kijk uit naar 21 december.
Ik wens iedereen een hele goede winter !

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

Vrede

Dico van Barneveld

Is VREDE een allesomvattend gevoel waarnaar wij over
het algemeen bezig zijn te streven? VREDE is meer dan de
omstandigheden zomaar accepteren; het is alle aspecten
van het leven OMARMEN.

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

Klinkt mooi hoor, maar dat is ons mensen toch niet gegeven? Tja, en toch ken ik mensen die met alle vrede-verstorende aspecten van het leven goed om kunnen gaan. Ik
doe ook zo’n poging door bij alles wat er in mijn beleving
“mis” gaat, als “interessant” te bestempelen en me dan af
te vragen: waar leidt dit toe. (Ik weiger te zeggen: “waar
lijdt dit toe”) Lukt dat dan zomaar? Ik moet bekennen: Vaak
niet, maar doordat ik veel over dit onderwerp nadenk, merk
ik dat ik een stuk milder geworden ben. Als iemand tegen
mij zegt: Alles goed? Dan antwoord ik gewoonlijk met “ het
meeste”. Ik geloof ten diepste dat “alles goed is”, maar dat
ik als mens met beperkende eigenschappen dat gewoon
niet zien en accepteren kan.
Verstoringen van het vredige gevoel waarmee wij geboren
zijn, hebben te maken met gevoelens van tekort: honger
en dorst, te koud of te warm, eenzaam en afhankelijk en
natuurlijk afwijkingen in het functioneren van ons lichaam.
Dit leidt regelmatig tot gevoelens van machteloosheid en
boosheid waarvoor geen gemakkelijke uitweg is.
Als die boosheid en verongelijktheid lang blijven zitten kan
dat tot WROK leiden; een structurele woede naar: (ex)echtgenoten, collega’s, je baas, witten, zwarten, vluchtelingen, artsen, de gezondheidszorg, de regering etc. en zelfs
naar God. Wrok koesteren is echt de slechtste dienst die je
jezelf kan bewijzen. Ik ken diverse op zichzelf aardige mensen, die structureel boos zijn omdat iemand of het leven

hen “slecht” bedeeld heeft; en zij laten zich daardoor in de
wurggreep houden!
Vergeven is een van de moeilijkste dingen die er is. Maar
het bevrijdt jezelf. Doe je het niet dan laat je je gevangen
houden en ben je zelf het slachtoffer.
Het verhaal van 2 Tibetaanse monniken, die gezworen hadden nooit een vrouw aan te raken (vreemde gelofte, maar je
moet maar geloven dat dit is wat er van je verlangd wordt).
Gedurende een pelgrimage komen zij bij een rivier waar
een vrouw zit te huilen. Ze moet naar de andere kant, maar
ze durft het water niet in. De oudste monnik zegt: Klim maar
op mijn rug. Hij brengt haar naar de overkant. De jongste
monnik is een hele tijd stil en kijkt steeds boos naar de oudere. Die zegt: Je bent zeker boos omdat ik die vrouw naar
de overkant gedragen heb? Ik ben het alweer vergeten
maar jij hebt haar kennelijk nog op je schouders!
Nelson Mandela is waarschijnlijk wel de persoon die het
meest met vergeving en vredes gedachten geïdentificeerd
wordt. Hij zei over langdurige boosheid en wrok: ”Het is als
het drinken van vergif en verwachten dat de andere persoon er aan dood gaat. Het paradoxale is dat de ander er
vrij weinig van merkt maar dat jij de enige bent die wordt
vergiftigd door je eigen negatieve gedachten.”
Deze tijd van het jaar staat in het teken van Dankbaarheid:
In de USA is het zelfs een aparte feestdag: Thanksgivings
Day en dan zijn er in december allerhande feestelijkheden
zoals bij ons het Kerstfeest.
Laten we ons voornemen er een VREDESFEEST van te
maken!
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GISELLA

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

November
Tekst en illustraties: Gisella van Duijnen
Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

November telt dertig dagen, ‘maar het dubbele aan wind
en regenvlagen’. En zo is het. Spreekwoorden vergissen
zich bijna nooit!
Oktober heeft ook zijn regendagen gehad, maar zijn laatste
dagen voordat hij zijn biezen pakte waren zonnig en rustig,
een waar genot. Maar oktober heeft ons dan ook op andere
bezienswaardigheden getrakteerd. Welke? Beste VOV-ers,
bent u er niet van op de hoogte dat een stoet tractoren met
toeters en bellen op de Leidseweg-Noord heeft gedefileerd?
Het was een monstrueuze stoet, u weet immers hoe smal
de weg is. Ze waren deel van een grote demonstratie op
het Malieveld in den Haag, dat intussen onbruikbaar is na
het gewicht van de tractoren en later van de hoogwerkers
(bouw demonstratie) te hebben doorstaan.
Het ene trekt het andere. Het is het bekende domino effect.
De leraren hebben ook aangekondigd hun ongenoegen
kenbaar te willen maken, de bonden hebben het afgeblazen. Leraren woedend, gaan gewoon door. Intussen heeft
de zorg ook een staking in petto, maar maakt u zich geen
zorgen, spoedgevallen zullen absoluut geholpen worden. In
welke richting? Dat is nog niet openbaar gemaakt.
Wordt het geen tijd dat wij, de ouderen, de onzichtbaren zoals ik mezelf
noem, gaan demonstreren, protesteren? Redenen genoeg.
Intussen gaat het leven, zoals gewoonlijk, toch door.
De eerste van november kwam, met
een weersvoorspelling om niet over
naar huis te schrijven. Het was de Katholieke Allerheiligen en ik ging mijn
doos pakken om een paar herinneringen op te halen. Het is een mooie
doos, zilverkleurig met een klaproos.
(om niet de wapenstilstand van 11/11
1918 te vergeten)
Helaas was Allerheiligen vroeger niet
al te best voor mij. Ik werd namelijk

gepest en als ‘barbaar’ beschouwd, wie had ooit over een
Santa Gisella gehoord? - Die bestaat echt maar is niet zo
bekend.Mijn vriendinnen heetten Maria, Anna, Elisabetta, Teresa...
Allemaal mooie heilige namen.
Ik was de paria, maar niet op de volgende dag. Allerzielen
was mijn dag. Het betekende een bezoek aan het Kerkhof,
om oma, opa en een onbekende tante Gisela die gestorven
was in 1900 op twee jarige leeftijd, te eren.
Maar nog belangrijker was voor mij dat ik voor het eerst en
voor zo’n gelegenheid mijn nieuwe kleren mocht aantrekken. Sluit ik mijn ogen dan zie ik een meisje van tien met
een grote bos chrysanten. Ze waren voor de doden: nooit
voor de huiskamer!
Ik zoek verder in mijn doos en daar komt een een en twintigjarige meisje te voorschijn. Ze lijkt doelbewust en zelfverzekerd terwijl zij in realiteit doodsbang is. Ze is net op Schiphol
aangeland op een koude novemberavond. Eigenlijk zou ze
weer direct naar huis willen, maar dat betekent gezichtsverlies en vooral lafheid. Dus blijft ze en ze heeft er nooit spijt
van gehad. Trouwens de volgende dag was een prachtige,
wat koude maar zonnige dag. Wie zei dat het klimaat in Nederland te vochtig was ?

Die koude novemberavond hebben Frank en ik altijd gevierd, een van mijn dierbaarste herinneringen met een ereplaats in de doos.
November kan in ieder geval nooit stuk voor mij en er komt
zeker meer dat ik in de doos zal willen bewaren.
Wat denkt u bijvoorbeeld van een avondje bioscoop? Ik ben
er in jaren niet geweest en nu ga ik naar “ Downton Abbey”
in het Cultureel Centrum met een groep geestverwanten.
Voor mezelf heb ik al de papieren zakdoeken klaar liggen.
Daarom zeg ik aan de demonstranten, de stakers, de protesterenden, kop op en succes.
Wat vandaag niet lukt, lukt morgen wel, anders overmorgen.
Vooral niet opgeven.
Jullie plaats in mijn doos staat al klaar. Zal ik jullie strijd aan
mijn achterkleinkinderen vertellen? Wie weet?
Ik niet, jullie ook niet beste VOV-ers.
Het is het grote geheim des levens!
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Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

G• J• KRIEK
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A A N N E M E R S B E D R I J F

EEN WITTE KERST

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

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

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

rij

van Huls
t

RederijDagtovan Hulst
van Hulst chten, Rondvaarten

Ook
voor klein
onderhoud!

t 071 514 98 59 m 06 15 08 11 77

Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren.
Hij haalde een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de
lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen weinig
lijken, maar naderhand nog aardig meevallen.
Toen dekte hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar het zag er dan ook goed
uit. Naast elk bord stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan
je er tien in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dit was
het teken om binnen te komen.
Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met
een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen.
“Nee maar,” zeiden ze, “dat had je niet moeten doen.”
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen ze blij zitten en
keken elkaar warm aan.
“En nu gaan we niet alleen smullen,” zei de man, “ we moeten
ook beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is.”
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen afliepen,
maar nergens was er plaats. Maar het kind werd ten slotte toch
geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want
nu mocht het, al was er dan veel ellende in de wereld.
“Kijk,” zei de man “dat is nu Kerst vieren en zo hoort het eigenlijk.” En daarin had hij gelijk. En zij verwonderden zich over
de hardvochtigheid van al die herbergiers, maar het was ook
tweeduizend jaar geleden moet je denken, zo iets kwam nu
niet meer voor. En op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht, verstoord
weer op zijn bord.

“Dat is nu vervelend,” zei hij, “er is ook altijd wat.” Hij knoopte
zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar
de voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard en heldere,
lichte ogen. Hij vroeg of hij hier ook schuilen mocht, want het
sneeuwde zo. Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik nog
vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom zijn. De beide mannen
keken elkaar een ogenblik zwijgend aan en toen werd de een
door een grote drift bevangen. “Uitgerekend op Kerstmis,” zei
hij, “zijn er geen andere avonden.” En hij sloeg de deur hard
achter zich dicht.
Maar terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem
en de tulband smaakte hem niet. “Ik ga nog eens even kijken,”
zei hij, “er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat.”
Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw.
Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen, met een
jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er was
niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn
opgelost. Want het was, zoals gezegd, een witte Kerst.
Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden
tranen in zijn ogen. “Zeg maar even niets,” zei hij, “die wind
is wat schraal, het gaat wel weer over.” En dat was ook zo,
men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd
nog een heel prettig Kerstfeest, het was in jaren niet zo echt
geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het
kind werd opnieuw in een schuur geboren.

Dagtochten, Rondvaarten
& Arrangementen

Dagtochten, Rondvaarten

& Arrwww.rederijvanhulst.nl
angeme
nten

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

Ma
n

(met champignons)

06 14 62
Pla67n58ning
menmail@sandra4events.nl
e
www.sandra4events.nl
t
g
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Voor de Kerst weer eens een recept in de Nieuwsbrief.
Dit gerecht is een regelrechte kerstklassieker, waar
jong en oud wel van kan genieten! Deze varkenshaas
is omwikkeld met heerlijk zoute en krokante pancetta,
waar tijm en rozemarijn in is meegebakken. Als je in
de ovenschaal wat champignons toevoegt, heb je ook
meteen een lekker bijgerecht om bij de varkenshaas te
serveren. En het mooie is: je zet deze varkenshaas uit
de oven in een ruim half uurtje op tafel.
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HULDE AAN JUMBO ROEMER
NOORDHOFLAND!

Varkenshaas uit de oven

Sandra de Jong

Co

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
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Wat serveer je bij varkenshaas uit de oven?

Wat dacht je bijvoorbeeld van geroosterde spruitjes of
rode bietjes salade? Gebakken aardappels, aardappelpuree of simpelweg gebakken krieltjes. Dit zorgt voor
heerlijke (winterse) combinaties.

.nl

Ingrediënten:

(hoofdgerecht voor 2-3 personen)

Rical Cleaning Products

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

VOORSCHOTEN
REINIGINGSMATERIALEN
071 576 76 71 REINIGINGSMACHINES

►
►
►
►
►
►
►

1 varkenshaas (ca. 300 gram)
1 pak pancetta plakjes (100-150 gram)
versgemalen peper
1 tak rozemarijn
2 takjes tijm
200 gram (kastanje) champignons
olijfolie of boter, om in te bakken

Tip
Je kunt deze varkenhaas uit de
oven heel goed voorbereiden:
Wikkel alvast de varkenshaas in
het jasje van spek, tijm en rozemarijn. En bewaar afgedekt in de
koelkast. Alleen 30 minuten van
tevoren uit de koeling halen en de
oven voorverwarmen.

Werkwijze:

► Verwarm de oven voor op 180 graden/ 160 hete lucht.
► Leg de plakken pancetta uit op het aanrecht (of een snijplank), het liefst in een V►
►

►
►

►
►
►

vorm, waarbij de uiteindes een beetje overlappen. Bestrooi dit met peper.
Ris de tijm en rozemarijn van de takjes en hak dit grof. Verdeel dit ook over de
pancetta.
Verhit ondertussen de koeken- of hapjespan op middelhoog vuur, en bak de
varkenshaas heel kort (!) rondom aan. Het gaat hierbij puur om het dichtschroeien
van de buitenkant. (Zo blijven de sappen het beste bewaard.)
Leg de varkenshaas in het midden van de pancetta.
Vouw de plakken pancetta om de varkenshaas heen: je pakt hem dus als het ware
in. Leg het hierna in de ovenschaal. (Deze stappen kun je gerust voorbereiden, dek
de schaal af en bewaar in de koelkast. Vergeet niet even een half uur voor het bak
ken uit de koelkast te halen om weer op temperatuur te komen.)
Boen de champignons schoon, en snijd in kwarten. Hussel deze om met een
scheutje olijolie, peper en (beetje) zout, en rangschik om de varkenshaas heen.
Bak de varkenshaas in de voorverwarmde oven gedurende 20-25 minuten.
Snijd de varkenshaas uit de oven daarna in plakken, en serveer direct.

Eet smakelijk!
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PUZZELEN

KOPIJ INSTUREN
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 februari is:

UITERLIJK(!) 10 januari

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:

Welke twee kamelen zijn precies dezelfde?

UITLEG HERSENKRAKER (PAG 9)

Koopt u ook
bij onze
adverteerders?
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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

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

Op vertoon van uw
VOV ledenpas:

PEDICURE
SONJA ZOETEMELK-NEDERHOF

Molenlaan 35, Voorschoten

VOV leden ontvangen 10% korting

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

koffie bij ons
voor €1,25

Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34
www.vovvoorschoten.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

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

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

KERAMIEK/HANDWERKEN
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.

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

Laat uw eigen biografie schrijven
info@Life -I n-Letters.nl
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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
NL86INGB0005062260
o.v.v. lidmaatschap VOV
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

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

Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden:

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

SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN

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

Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.

TEKENEN/SCHILDEREN

Locatie: Rooseveltstraat 65, Leiden. 071-5160020
Zie www.scal.nl voor meer informatie.

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

Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl

Thea Zweers; Tel.: 071 561 4084

€ 2,50 korting
op rijbewijskeuringen

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!

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

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

DAGREIZEN

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

MEERDAAGSE REIZEN
Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

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

