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Hulp bij uw belastingaangifte en over het fietsverbod in
de Schoolstraat en de petitie die u kunt tekenen daar tegen.
Een leuke manier om iets bijzonders op de kop te tikken!

Toen heeft hij heel lang aan zijn kamerraam gezeten,
alsof hij wachtte op een teken, een geluid
van buitenaf, dat hem weer nieuwe kracht zou geven,
maar tevergeefs keek hij er elke dag naar uit.
Zo heeft hij héél lang aan dat stille raam gezeten,
de tuin werd groen en toen weer grijs en toen weer groen,
totdat hij godzijdank ten slotte heeft begrepen
dat er geen teken kwam… dat hij het zelf moest doen.

Info over de Computer inloopochtenden.
Wol gevraagd door onze brei-groep.
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Cornelis de gulzigaard -Hopmanius-
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LIEF EN LEED

De jongen die zijn lekkers
Met niemand mededeelt,
En ‘t liever in een hoekje
Ter sluiks en gulzig eet;

Maar in ‘t verkeerde keelgat
Schiet hem een kruimel taart…
Hij krijgt een forse hoestbui,
Die niet heel gauw bedaart.
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Zo‘n jongen is niet waardig
Dat hij één vriendje heeft.
Men moet hem steeds vermijden,
Die voor geen ander leeft.

Hij trappelt van benauwdheid,
En werpt zich op den grond;
Hij kan geen lucht meer krijgen,
En gaapt met open mond.
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EEN PORTRET VAN...

Cornelis was een knaapje,
Dat dikwijls lekkers kreeg;
Doch dat hij voor zijn vriendjes
Dan altijd maar verzweeg.

Steeds hoest hij, en zijn aanzicht
Wordt geel en blauw en rood……
En voor er hulp komt dagen,
Is hij gestikt en – dood!
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Wel tienmaal in een uurtje
Kroop ‘t ventje in een hoek,
En altijd zat zijn mondje
Besmeerd met stroop en koek

Mijn vriendjes zijt nooit gulzig
Deel mee, wat ik u raad;
Of ‘t gaat u als Cornelis,
En dan – is het te laat.
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Ingezonden door onze leden.

De man was moe, hij zag het leven niet meer zitten,
hij zag zichzelf alleen maar zitten op z’n stoel.
Hij had geen kracht meer om z’n tuintje om te spitten
en kreeg een grenzeloos, vereenzaamd, leeg gevoel.

De bridge-kalender, info over bridgeclub TOGV
en de ‘hersenkraker’... lost u de vraag op?
Verslag van bezoek aan leden bij feestelijkheden
of verdrietige zaken.
Bericht van de Reiscommissie.
Overzicht van komende evenementen en workshops.
Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
Elke maand een interview met één van onze leden.
Rubriek over onderwerpen van vroeger.
Column van Dico van Barneveld: ‘Ingevingen’.
Column van Gisella van Duijnen; ‘Reizen’.
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.

Eens kreeg hij van zijn tante
Een heerlijk stuk banket.
‘Och! geef mij ook een stukje?’
Vroeg buurman’s kleine Net.
Cornelis zag het meisje
Met gramme blikken aan,
En sloop toen van haar henen
Als had hij ‘t niet verstaan.
Hij slikte en hij hikte
En smakte met de mond,
Tot hem alleen door ‘t haasten
Het oog vol tranen stond.

Van de Redactie
‘Senioren zijn dol op sociale media’ kopte een landelijke krant in januari. Het is alom bekend dat veel senioren een
boek prefereren boven een e-reader en liever een papieren krant in handen hebben dan dat zij online nieuwsberichten lezen. Maar of u het leuk vindt of niet, de wereld is in dat opzicht snel aan het veranderen. Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek gebruikte 76 procent van de 65- tot 75-jarigen in 2019 sociale media op het internet, zoals
Facebook en Twitter. U kunt skypen en foto’s uitwisselen met verre familie, gratis naar bijvoorbeeld Canada bellen
met Whatsapp, uw sociale omgeving uitbreiden met nieuwe vrienden of uw mening geven op Twitter, Facebook en in
digitale praatgroepen. Meedoen aan de VOV activiteiten is een heel goede remedie tegen eenzaamheid, maar voelt
u zich desondanks toch alleen, probeer dan eens via sociale media contact te leggen. ‘Als ik op de bank ga zitten
belt er niemand bij me aan. Nu heb ik met Jan en alleman contact’ was een van de reacties op het artikel over sociale
media. De VOV gaat overigens met zijn tijd mee. Op Facebook hebben wij een VOV-pagina waar u kunt reageren op
nieuwsitems en op onze website, www.vovvoorschoten.nl, kunt u alle informatie over de VOV naslaan.
Blijft u toch liever bij het oude vertrouwde? Meccano, Matador, Mobaco en Sio is constructiespeelgoed uit vroeger
tijden. MOnique vertelt erover in deze nieuwsbrief.
8 februari is een feestdag voor de VOV-zanggroep Happy2Gether. De zanggroep is een jaar geleden gestart en
heeft het voornemen voor het eerst buiten de deur op te treden. Hoe leuk is dat! Waarschijnlijk geeft de zanggroep
21 maart een eerste uitvoering in het Topaz verzorgingscentrum. Meer informatie hierover volgt op onze website en
de VOV Facebookpagina.
De breiclub verkeert in nood. De dames hebben zo hun best gedaan, dat de wol dreigt op te raken. Alle kleuren wol
zijn nodig. Hebt u ongebruikte wol in huis, maakt u de breiclub er dan blij mee en geef het af in het VOV seniorencentrum.
Als ik Gisella lees ontstaat er altijd een brede glimlach. Zij schrijft beeldend en met veel gevoel. Deze keer gaat het
in haar inzending over haar urenlange worsteling met het kiezen uit de mooie bus-, trein-, vlieg- en bootreizen. In
gedachten zie ik haar zitten met de Reisgids op schoot en de thee met biscuits op tafel. Praag is sowieso een ‘must
see’, volgens Gisella. Dat wil ik wel beamen. De andere reizen zijn ook zeer de moeite waard, dus grijp uw kans om
opnieuw of voor het eerst met de VOV mee te gaan.
Positief in het leven staande is Dico in gedachten bij blije gebeurtenissen. In zijn denken associeert hij ingevingen
met inspiratie. Hocus Pocus? Leest u zijn artikel zelf maar.
Wie van bridgen houdt, kan zijn lol op in het VOV seniorencentrum. Elke week zijn er zeker drie speelmomenten
waar in totaal bijna 250 personen gebruik van maken. Wilt u recreatief of competitief bridgen? Sluit u dan naar keuze
aan bij de Donderdagmiddag Bridge, bridgeclub TOGV of de damesbridgeclub Schoppenvrouw. U leest erover op de
Bridge Pagina. Dan kunt u gelijk eens proberen de hersenkraker op die pagina op te lossen. Het is mijzelf te moeilijk,
maar misschien lukt het u wel.
Mo van der Werf heeft er ook dit keer weer een mooie nieuwsbrief van gemaakt. Er gaat immers niets boven het
lezen van de papieren uitgave van ‘de Nieuwsbrief’. Terwijl u de nieuwsbrief met een kopje koffie of thee erbij leest,
werken wij alvast aan die van de volgende maand. Tot de volgende nieuwsbrief!

COVERFOTO DECEMBER/JANUARI
Op de coverfoto van februari kijken
we in het donker vanaf het Verzetstrijderspad in Starrenburg 1 naar het
bruggetje gelegen aan de Oostvlietweg (Vlietlanden)
Een prachtige foto gemaakt door:
Rob Smit.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

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

NICO FENNES
Eindredacteur
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Laat uw eigen biografie schrijven
‘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

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.
Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?
Web & Wijs komt bij u langs!
www.webenwijs.nl

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

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

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

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

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

➡
➡
➡
➡
➡
➡
➡

Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de Sociale Verzekeringsbank (SVB),
pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2019;
De WOZ- beschikking van de gemeente met peildatum 01-01-2018 en de
jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2019;
Beschikking van zorg- en huurtoeslag
De jaaropgaven van de bank;
Rekeningen van specifieke zorgkosten;
Bewijsstukken van gedane giften;
Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

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

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

FIETSVERBOD SCHOOLSTRAAT
Het kan u niet ontgaan zijn: de Schoolstraat is tijdens winkeltijden een voetgangerszone geworden. Bij de introductie van deze
maatregel sprak Burgemeester Bouvy-Koene de volgende wijze woorden over het fel bevochten verbod: “Over het fietsverbod is
flink gediscussieerd. Veel mensen zijn er erg blij mee, maar er zijn ook mensen heel erg op tegen.
We zullen zien hoe het in de praktijk gaat.” Overigens is het de bedoeling om deze maatregel te evalueren voor eind 2020.
Veelgehoorde argumenten van tegenstanders zijn:
op zaterdag heeft zo’n verbod zin maar in de week is het onzin ... met de fiets (vooral elektrische) lopen is voor mensen
die moeilijk lopen veel te zwaar ... in de week is het stil in de
Schoolstraat, vooral sinds het verbod ... de winkeliers zijn veelal
tegen.

De redactie werd gevraagd erop te wijzen dat bij
Lijstenmakerij Art Studio Dorado, Schoolstraat 58,
een petitie ligt waarop je kunt tekenen tegen het
fietsverbod. Bij dezen.
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Uniek in de regio
Shockwave therapie: de nieuwste behandeling met
snel resultaat bij (chronische) klachten. Hielspoor,
achillespeesletsel, knie, tennis- of golfelleboog en
schouderpeesklachten met en zonder verkalkingen.
Met echografie voor een nog
scherpere diagnose!
Meer informatie op www.kolijnfysiotherapie.nl
of bel ons 071-54 28 999
Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl
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INFO@VANESSAKARREMAN.NL
| WWW.VANESSAKARREMAN.NL

J. de Groot, het beveiligingsbedrijf van Voorschoten
en omgeving biedt u het onderstaande aan:
PROFESSIONELE DRAADLOZE ALARMINSTALLATIE
Met overzichtelijk bediendeel, 2 deursensoren, 2 Ruimtelijke detectoren,
110Db Sirene, Back-up accu, installatie en instructie voor € 1000,- incl. BTW
Uitbreidbaar tot 32 alarmcomponenten w.o. deurcontacten, ruimte detectoren,
brandmelders, Co2 detectie, glasbreuk detectoren, tril sensoren, diverse afstandsbedieningen etc. etc. Optioneel touch bediendeel, bediening via uw
telefoon en mogelijkheid tot camera integratie.

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

Meer informatie? Bel naar J. de Groot: 071 560 05 75

ONTSPULLEN
DAG

zaterdag 14 maart
van 11:00 tot 16:00
Prof. Einsteinlaan 3

Leden van de Vereniging Ouderenbelang
Voorschoten bieden hun overbodige spullen,
tegen een kleine vergoeding, te koop aan.
Bijvoorbeeld servies, kleding, kunst, klein
goed (schoon en nog mooi)
EEN LEUKE MANIER OM IETS BIJZONDERS
OP DE KOP TE TIKKEN EN ER TEVENS EEN
GEZELLIGE DAG VAN TE MAKEN!
Koffie, thee en andere consumpties
zijn verkrijgbaar. Neem je vrienden of familie mee. Iedereen is van
harte welkom!!

nu
We zieop 14
graag art!
ma
Profa. an 3
nl
Einstei

VERENIGING OUDERENBELANG VOORSCHOTEN
REIZEN
Samen op reis. Wij organiseren meerdaagse reizen en dagtochten.
EVENEMENTEN
Bezoek aan theater, musea, beurzen, musicals en concerten.
Jaarlijks een Kerstdiner en een feestelijke avond met muziek.
NIEUWSBRIEF
De leden van de VOV ontvangen 9 keer per jaar een nieuwsbrief.
BELANGENBEHARTIGING
Wij geven voorlichting over ontwikkelingen op diverse gebieden,
b.v. WMO en domotica. Hulp bij aangifte inkomstenbelasting.
KORTINGEN
Leden krijgen korting bij div. bedrijven in Voorschoten en korting
bij een aantal verzekeraars op de ziektekostenverzekering!
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COMPUTER-INLOOPOCHTEND
Iedere donderdag van 10 tot 12 gratis hulp en advies voor iedereen
die vragen heeft over de computer, tablet of smartphone..
LIEF EN LEED
Zeer gewaardeerd is het bezoeken van leden die lief of leed ervaren.
ONTSPANNING
In een ontspannen sfeer anderen ontmoeten, een praatje maken of
een spelletje doen op onze koffieochtend en op onze soosmiddag.
ACTIVITEITEN
Een aantal activiteiten zijn: Bridgen, klaverjassen, boetseren,
tekenen/ schilderen, handwerken, biljarten, patchwork.
Voor een compleet overzicht en de juiste tijden
kunt u kijken op: www.vovvoorschoten.nl

SAMEN ONTSPANNEN • SAMEN OUD WORDEN
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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

*Korting niet geldig op lopende acties.

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

www.woningtextielhuis.nl

UW WONING
VERKOPEN
DOET U BIJ ►

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

Aktiviteiten
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)

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

de
VOV
boeken
kast
Voor onze leden die graag lezen hebben wij een boekenkast vol met mooie boeken die u gratis mag lenen.
De boekenkast staat in de grote zaal van ons verenigingsgebouw aan de Prof. Einsteinlaan 3.
Wanneer de vlaggen uithangen zijn we open en kunt u zo
binnenlopen!

1
JAAR!
De VOV Zanggroep ‘Happy2gether’ is gestart op 9 februari
2019 en bestaat dus al weer 1 jaar! Na dit eerste jaar zjn
we klaar voor ons eerste optreden dat zal plaats vinden
op 21 maart bij Topaz ZorgCentrum. Aan de overkant dus
we hoeven niet ver te reizen.
Wij zingen om de week op zaterdag van 10.00 - 12.00 uur
in het VOV Seniorencentrum, Einsteinlaan 3 .
Bij interesse of voor meer informatie kunt u bellen naar
Corry Zoetemelk, Tel: 071 561 31 37

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!
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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:

BridgePagina
BRIDGECLUB TOT ONS GENOEGEN VOORSCHOTEN
Opgericht 28 februari 1955

Sinds 1 januari 2019 speelt Bridgeclub TOGV op de dinsdagavonden in het VOVgebouw. Dat is dus alweer ruim een jaar geleden en tijd om onze ervaringen en
waar Bridgeclub TOGV voor staat met de VOV-leden te delen.
Vooropgesteld: het spelen in het VOV-gebouw bevalt uitstekend, de locatie is uitermate geschikt om er te bridgen en de bardienst zorgt er wel voor dat na een verhit
spelletje bridge er een kopje koffie of een heerlijk gekoeld drankje wordt geserveerd. Dat alles met dank aan de VOV-organisatie.
Programma voor de eerste periode van het kalenderjaar 2020
Onze Bridgeclub is opgericht in 1955 en bestaat nu dus 65 jaar, een jubileum om
niet zomaar voorbij te laten gaan. Het Bestuur van TOGV heeft dan ook gemeend
alle leden uit te nodigen voor een gezellige dag, die eens anders is dan de andere,
en wel op vrijdag 3 april. Deze dag kan worden georganiseerd dankzij het bestaan
van een jubileumfonds.
We brengen die dag een bezoek aan het enige en originele Bridgemuseum in Leerdam. Vervolgens wordt er in Asperen een heerlijk diner geserveerd. We kijken er
met z’n allen reikhalzend naar uit.

MAANDAG KALENDER

BRIDGECLUB SCHOPPENVROUW
Elke maandag: 13.30-16.30 uur
11 mei 2020
Einddrive:

DINSDAG KALENDER
BRIDGECLUB TOGV

Elke dinsdag: 19.45-23.00 uur
2 juni 2020
Einddrive:

DONDERDAG KALENDER
Elke donderdag: 13.00-16.30 uur
21 mei 2020
Geen bridge:
28 mei 2020
Einddrive:

En verder:
➡ Bridgeclub TOGV speelt wekelijks op de dinsdagavond.
➡ Op 3 maart, onze reguliere speelavond, wordt het Ruitenboer toernooi gespeeld. Dit toernooi wordt georganiseerd door de NBB (Nederlandse Bridge Bond). Al onze leden doen eraan mee, er gaat tenminste één paar naar de halve finales en wie weet zit er voor ons nog een finale plaatsje in Utrecht in!
➡ De traditionele Paasdrive wordt gehouden op 7 april. Daar zijn leuke prijsjes bij te winnen.
➡ Op 2 juni sluit Bridgeclub TOGV het speelseizoen af met een Wijnprijsdrive en de naam zegt het al; er zijn heerlijke flessen
wijn te winnen.
➡ Vorig jaar hebben we voor de eerste keer een Zomeravondbridge georganiseerd. Ook niet leden waren er van harte welkom.
Vanwege de enthousiaste reacties wordt dit evenement ook dit jaar geprolongeerd. De eerste speelavond is dinsdag 9 juni en
sluit eigenlijk naadloos aan op het einde van ons bridge seizoen. Iedereen, dus ook niet leden, zijn van harte welkom. Nadere
informatie hierover, zoals inschrijving, volgt nog.
Bridgeclub TOGV speelt voor ieders plezier (genoegen) doch het competitieve elementen wordt in het geheel niet overgeslagen.
Jaarlijks is er een progressieprijsbeker en een slembeker te verdienen. De slembeker gaat naar degene of het paar dat boven
aan de slembekerladder is geëindigd en de progressieprijsbeker verdient degene of het paar dat in één jaar de meeste progressie
heeft geboekt.
Heb je interesse? Houd je van bridge in een gezellige entourage, word dan lid van onze club. Je kunt 3x op proef meedraaien en
indien je geen partner hebt dan zoeken wij met jou naar een geschikte partner.
Informatie: Wil Niersman, 071 5803742, droogman@ziggo.nl • Johan de Lange, 071 5615035, johan.delange@kpnmail.nl

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 29.
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Veel redenen om een duik in Het Wedde te nemen

Zwemmen maakt slanker en sterker én is verfrissend! Voor heel veel mensen is zwemmen een goede
opstap om fit te worden of te blijven. Medewerkers van zwembad Het Wedde weten uit ervaring welke
voordelen zwemmen biedt:
Veilig afvallen
Zwemmen is voor iedereen die te zwaar is een heel doeltreffende manier om af te vallen. Het is een
prima begin om in beweging te komen. De opwaartse druk van het water zorgt ervoor dat het lichaamsgewicht veel minder invloed heeft op de gewrichten. Dit verkleint de kans op blessures.
Natuurlijk vergt iedereen die te zwaar is extra inspanning van zijn hart. Voorzichtigheid is dan ook
geboden, vooral voor mensen die na een lange onderbreking beginnen te oefenen. Zwemmen is dan
één van de veiligste vormen van bewegen, en één van de gezondste.
Spieren oppeppen
De natuurlijke weerstand van het water verhoogt automatisch de intensiteit van al uw bewegingen/
Dit maakt zwemmen een uitstekende manier om uw spieren te versterken. Schoolslag versterkt de
spieren van het binnenbeen en de bovenarm. Crawl is dan weer goed voor de versterking van de
armspieren.
Zonder schokken
Bij zwemmen zijn er geen harde schokbewegingen die opgevangen moeten worden, zoals bij hardlopen. Zwemmen belast uw gewrichten dus veel minder. Opstaan, aankleden, een jas aantrekken – met
stramme knieën kan dat heel moeizaam gaan. Voor mensen met stramme gewrichten kan zwemmen
daarom een erg heilzame vorm van bewegen zijn. Het traint de flexibiliteit van uw gewrichten, ook op
hogere leeftijd – zwemmen is misschien wel de beste lichaamsbeweging voor ouderen.
Fun en fris
Water trekt ons aan. Aan het water zijn kalmeert en geeft energie, in het water zijn geeft kracht.
Zwemmen is leuk, verfrist en biedt door inspanning de broodnodige ontspanning.
Zwembad Het Wedde
Zwembad Het Wedde biedt u een scala aan zwemactiviteiten.
Een bezoek aan het zwembad is eenvoudig en niet duur. U kunt er in een
sportieve omgeving, op verschillende niveaus werken aan uw lichaam of lekker
ontspannen. Wanneer zien we u (weer)?

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

Lief en Leed
Mevrouw A.C.M. Goddijn-van Leeuwen werd door Els verrast met een
bloemetje.
Ria Kroeze kreeg een bezoekje van Thea. Ria is vorig jaar weduwe geworden en mist haar man nog dagelijks. Gelukkig is Ria druk bezig met
sporten en heeft veel vriendinnen. Ria en Thea kennen elkaar van de
Zonnebloem en VOV-vakanties. Het was een gezellig middagje met veel
herinneringen.
Tonny Vissers-Peeters was blij verrast door het bezoek van Monique
voor haar 90ste verjaardag. Volgens haar zijn er maar weinig verenigingen die dit doen, en dan niet alleen voor een kroonjaar. Dus petje af voor
de VOV. Het werd een lang en gezellig bezoek.

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!

Bij mevrouw J. Lien-Buis (92 jaar) vond Emmy het weer heel gezellig.
Thee gedronken met zelf gebakken cake. Er is veel over vroeger gesproken.
Lien bracht een bezoek aan de 93-jarige mevrouw W. Dompeling-Sluis,
hetgeen gezellig was met vrienden en een vroegere buurvrouw. De VOV
bedankt voor het boeketje.
Ter gelegenheid van haar 91ste verjaardag bezocht Tineke
mevrouw T.M. Gerrits-Ing. Mevrouw is voor haar leeftijd nog erg vitaal.
Haar huishouden doet ze nog helemaal zelf. Ze bedankte hartelijk
voor de mooie bloemen.
Piet bezocht Mevrouw E.J. v.d. Knaap voor haar 90ste verjaardag. Deze
oud-onderwijzeres en zelfstandige vrouw stelde het bezoek zeer op prijs
– en Piet haar gastvrijheid.
Piet ging ook naar mevrouw S. Voshol-van Dongen. Haar man is onlangs overleden en het gemis valt haar zwaar. Gelukkig heeft ze haar
kinderen.
Ook dit jaar bezocht Monique mevrouw T. Eleveld-Oosterloo voor haar
92ste verjaardag. Met onderwerpen als de polynesische oorlog en klimaatactiviste Greta Thunberg werd het een gezellig en uitdagend bezoek.
De 93-jarige heer D. Heijmans gaat nog steeds naar de jeu de boules en
vertelde aan Lien dat het nog heel goed met hem gaat.

ALZHEIMERCAFÉ VOORSCHOTEN
18 Maart
Casemanagement Kiek Alkemade en Lilly van Doorn

Je weg vinden in het oerwoud van wetten, regels en (zorg)mogelijkheden is een
flinke opgave. Een onafhankelijk casemanager dementie wijst jou als mantelzorger de weg, is een luisterend oor en begeleidt je naaste met dementie en jou.
Wat kun je precies verwachten van een casemanager?
Algemene informatie
Bijeenkomst. Elke derde woensdag van de maand.
Inloop vanaf 19.00 u, aanvang om 19.30 u en einde om 21.30 u.
Locatie: Vliethuis, Prof. Einsteinlaan 2F, 2251 VG Voorschoten
VRIJ ENTREE Aanmelden als gast van het café is niet nodig. De toegang en
de thee of koffie bij binnenkomst zijn gratis. (voor vervoer kan worden gezorgd)
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G. Besuyen
Rijwielspecialist
Tijdschriften
Boeken
Cadeaubonnen
Kantoorartikelen
Staatsloten
Pasfoto's

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

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

Primera
Voorschoten
Schoolstraat 158a
2251 BK
071-7820500

Reizen
VAN DE REISCOMMISSIE:
Het is nu even een stille periode voor de reiscommissie. Wij zijn in afwachting van de reacties van
u als VOV- lid op de reizen. In de nieuwsbrief van april kunnen wij melden voor welke reizen er belangstelling is en hebben wij min of meer zicht op de reizen die in ieder geval door kunnen gaan en
welke niet. Hopelijk is van dat laatste geen sprake.

FOUT OP HET AANMELDINGSFORMULIER
Wij willen verder van de gelegenheid gebruik maken te melden dat er
helaas een hinderlijke verschrijving is ontstaan, waar het betreft de vermelding van de reisperiode van de 12 daagse Zeecruise. Abusievelijk is
in het bevestigingsformulier meerdaagse reizen de periode 24 september
t/m 8 oktober vermeld. Dit moet echter de periode zondag 27 september
t/m donderdag 8 oktober zijn, zoals opgenomen in de beschrijving van
de Zeecruise in de reisbrochure. Onze excuses voor deze omissie en de
mogelijk daaruit ontstane verwarring.

TELEFOON REISCOMMISSIE
Verder willen wij melding maken van het feit dat wij als reiscommissie de beschikking hebben over een eigen mobiele
telefoon en dat wij bereikbaar zijn op telefoonnummer 06 39870142. Dit is hetzelfde nummer als waarop u zich bij Emelie
Rijnbeek kunt aanmelden voor de dagreizen maar het is verder de bedoeling dat wij de telefoon op de diverse reizen meenemen, zodat wij voor zover nodig bereikbaar zijn.

DUIZENDEN OUDEREN MOGEN IN HET BUITENLAND NIET DE WEG OP
Ongeveer 85.000 ouderen hebben eind 2019 van
het CBR een brief gekregen. Omdat het CBR de
enorme stroom aanvragen voor verlenging van het
rijbewijs niet aankan, heeft het kabinet een maatregel ingesteld. De 85.000 ouderen mogen met
een verlopen rijbewijs nog een jaar doorrijden, alleen niet in het buitenland.
Veel ouderen klagen over deze maatregel. De
klachten gaan niet alleen over de vakantie, maar
komen ook van inwoners van dorpen en steden in
de grensstreek. Zij mogen met een verlopen rijbewijs niet de grens over. Doen ze dit wel, dan zijn ze
in overtreding en daarnaast niet verzekerd.

UITZONDERINGEN

In schrijnende situaties maakt het CBR uitzonderingen. Bijvoorbeeld bij een ziek familielid in het buitenland of andere ernstige situaties. Denkt u dat u een uitzondering bent? Dan is het belangrijk dat u minstens 90 dagen voor de verloopdatum
van het rijbewijs uw gezondheidsverklaring heeft ingediend. Heeft u uw vakantie met de auto in het buitenland geboekt
voordat u de brief van het CBR heeft gekregen? Neem dan ook contact op met het CBR.

BELLEN MET HET CBR

Wilt u het CBR bellen, dan is zaterdag de aangewezen dag. Dan is het CBR het best bereikbaar en de gemiddelde wachttijd
het kortst. Het CBR is op zaterdag tussen 10:00 uur en 16:00 uur bereikbaar op 088 227 77 00
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Gaat u verhuIzen? Heeft u klussen in- of

rond het huis? Bel RvR Verhuizingen & Diensten.

RvR verhuisdiensten gaat verder dan alléén verhuizen. Wij bieden u desgewenst een
totaaloplossing in diensten vóór, tijdens en na de verhuizing. Tevens kunt u bij ons
terecht voor klussen en onderhoud in en rond het huis, want ook daarbij kunnen
wij u gewoon van dienst zijn!
Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden.
info@rvr-verhuisdiensten.nl • www.rvr-verhuisdiensten.nl

06 14 47 66 77

voorschoten

ENTEN
EVENEM
MMA
PROGRA

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.

Paasworkshop

Maandag 6 april gaan we weer een leuk paasstukje maken,wat het wordt blijft nog een verrassing, maar onder begeleiding van Anneke van Beveren van Kreanneke gaat het vast weer een
mooi stuk worden! Geef u snel op want vol=vol. Er kunnen Max 10 pers.deelnemen.
U kunt zich aanmelden bij: Anja van Teijlingen, 06 536 895 17
Datum: 6 april van 10.00 - 12.30 uur
Locatie: VOV gebouw, Einsteinlaan 3
Kosten: 17,50 voor leden, 20,- voor niet-leden
Het bedrag kunt u overmaken op de rekening van de evenementencommissie:
Nl35ingb0006564156 o.v.v. paasworkshop

Workshop Schilderen

Maandag 18 mei gaan we een leuk schilderij maken. U kunt
kiezen uit twee modellen. Geef bij aanmelding op welke u wilt
schilderen. De doeken zijn voorgetekend. Wij gaan dit doen onder begeleiding van Joke Scheffer van ArtStudio uit Leiden.
Geef u snel op want vol=vol. Er kunnen Max 10 pers.deelnemen.
U kunt zich aanmelden bij: Anja van Teijlingen, 06 536 895 17
Datum: 18 mei van 10.00-12.30 uur
Locatie: VOV gebouw, Einsteinlaan 3
Kosten: 17,50 voor leden, 20,- voor niet-leden
Dit bedrag graag contant meenemen!

Lady’s Day

Ook dit jaar organiseert de evenemencommissie weer de succesvolle lady’s day!
De datum wordt 31 augustus.
Voor meer informatie kunt u bellen naar: Thea Zweers, 071 561 4084.

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

ON ICE middagvoorstelling
13 DEC HOLIDAY
Zondag 13 december gaan we ‘s middags een voorstelling van Holiday on Ice
2020 bezoeken. Een show met acts van ‘s werelds beste performers die het publiek

niet snel vergeten zal.
In verband met het reserveren van de kaarten en de bus is het raadzaam dat u
zich zo snel mogelijk opgeeft, zodat wij dit verder kunnen regelen.
Locatie: In de rai in Amsterdam. Aanvang show: 13.00 uur.
Kosten: € 65,00 (inclusief bus)
Aanmelden: Anja van Teijlingen 0653689517
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HULDE AAN JUMBO
NOORDHOFLAND!

Sandra de Jong

Co

Voor onze VOV activiteiten halen wij onze
boodschappen bij Jumbo 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.

w
ww

.s

ra
and

4e

ts
ve n

.nl

Rical Cleaning Products

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

VOORSCHOTEN
REINIGINGSMATERIALEN
071 576 76 71 REINIGINGSMACHINES

FOTORUBRIEK

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 maart insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Reactie op de
februari foto:

De ingang van “Het Wapen van Voorschoten” aan
de Schoolstraatzijde. Bij binnenkomst stond je direct aan het biljart.
Links van de ingang was een slijterij die mede door
de eigenaren van “Het Wapen van Voorschoten”
werd gerund t.w. Wout en Gerard van der Ham.

In het pand links op de foto, waar reclame wordt gemaakt voor Coca-Cola zat jaren de schoenenwinkel
van Schooneveld.
Rechts van “Het Wapen van Voorschoten” zat jarenlang de “Greenway” bioscoop.
G.J.v.d. Wilk
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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

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

ameetman
verzekeringen

Al 60 jaar een begrip in Voorschoten!
Voor een eerlijk en onafhankelijk advies.
www.hameetman.nl
info@hameetman.nl
0623 69 0623 (Alléén WhatsApp)
071 561 49 33

Drukkers
met commitment

Dipas druk&print
Industrieweg 76
2712 LC Zoetermeer

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

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

EEN PORTRET VAN...

Ton Blom

Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf
Wilt u geïnterviewd worden voor deze rubriek?
Contact: kopij@vovvoorschoten.nl
Wij komen graag bij u langs voor een gezellig
gesprek en pas na uw akkoord zal de tekst
gepubliceerd worden.

De redactie is deze keer op bezoek bij Ton Blom, de voorzitter van de evenementencommissie en één van
de bedenkers van al die leuke VOV uitjes.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Mijn vader was rozenteler in Aalsmeer. Ik ben er geboren en getogen. Hij begon op een pachtboerderij in Bovenkerk (onder meer bekend van de recent afgebrande
St. Urbanuskerk). In de crisisjaren kreeg hij één gulden
voor 100 eieren. Toen de pacht werd opgezegd kocht
hij van mijn opa twee hectare land in Aalsmeer om een
nieuw bedrijf te beginnen met het telen van rozen. Zo
kwam het gezin met zes jongens en zes meiden in Aalsmeer terecht. Het was een onbezorgd plattelandsleven
met spelen op de boerderij van mijn oom en helpen met
de oogst. Als jongeling fietste ik dan de drie kilometer
over het dijkje naar school in Bovenkerk.
Het mooie is dat al mijn zussen en broers nog leven. Ik
ben de op drie na jongste van het stel. Het gebeurde dan
ook niet vaak dat ik alleen thuis was.
In het Noordwijkse uitgaansleven leerde ik Annelies kennen, die in Leidschendam woonde en apothekersassistente was. Door mijn werk in Den Haag en mijn huwelijk
met Annelies streken we in 1975 in Voorschoten neer.
Sinds 1978 wonen we hier geheel naar ons zin aan het
Van Den Rijnplantsoen. We hebben twee zonen: Jasper
en Wouter. Zij zijn de vaders van onze 5 kleinkinderen.
Jasper is ook de naam van mijn opa, broer en enkele
neven.’
WAT VOOR WERK DEED JE?
‘Anders dan mijn broers wel deden, koos ik er niet voor
om in het telersvak te blijven. Zij volgden het spoor van
mijn vader en bleven in de bloemen- en plantensector
werkzaam. Ik studeerde economie aan de universiteit
van Amsterdam. ’s Avonds en in het weekend hielp ik
dan mee in de kassen, wat goed met mijn studie te combineren viel.
Eenmaal afgestudeerd werd ik als jonge econoom aangenomen bij de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland. Zo behield ik affiniteit met het werk van mijn
familie. Ik heb er mijn hele loopbaan in verschillende
functies gewerkt. Het begon met economische analyses
van de sectorontwikkelingen.
Later werd ik secretaris van de vereniging en de laatste
twaalf, dertien jaar van mijn carrière behartigde ik de Nederlandse sectorbelangen in Brussel.

Rond mijn 61e kon ik met vroegpensioen. Mijzelf realiserende dat mijn vader op zijn 61e overleed en mijn
broer op die leeftijd een herseninfarct kreeg, ben ik met
pensioen gegaan en heb er geen moment spijt van gehad.’
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Wij hebben een grote tuin achter en opzij van het huis
waar ik graag in werk. Verder speel ik tennis en golf en
besteed veel tijd aan vrijwilligerswerk binnen de verenigingen. Voor de Voorschoten Open werf ik fondsen ten
behoeve van goede doelen, zoals een paar jaar geleden
voor de Stichting ALS en aankomend jaar voor het behoud van de kinderboerderij. Voor Voorschoten ’97 heb
ik een aantal sponsoren onder mijn hoede, houd ik de
contracten bij en controleer de tijdige betalingen.’
WAT DOE JE BINNEN DE VOV?
‘Ik ben via Gé in de evenementencommissie binnengekomen. Het is een leuk groepje bestaande uit Gé van
Niekerk, Aad Bechthold, Els van Steeg, Anja van Teylingen en Thea Zweers. Om de paar weken bespreken
we de jaarlijks traditionele én nieuwe evenementen: de
feestavond, het kerstdiner, theatervoorstellingen, sportwedstrijden, de Lady’s Night, workshops met Pasen,
herfst en kerst, etcetera. Met elkaar kiezen en organiseren we de uitjes.’
HOE ZIEN MENSEN JOU?
‘Als iemand met een vaste mening. Ik houd ervan aan
principes vast te houden en als commissie de regie over
de evenementen te houden. Dat komt misschien wel
eens eigenwijs over, maar altijd bedoeld om het goed te
laten verlopen en ten goede van de gemeenschap.’
WELKE HOOGTE- OF DIEPTEPUNTEN HEB JE
ONDERVONDEN?
‘Mijn hele leven is een hoogtepunt. Het is niet vanzelf aan
komen waaien, maar ik ben een heel tevreden mens.
Iets naars is dat ik in een stressvolle periode op het werk
geconfronteerd werd met een dichtgeslibde kransslagader. Na een dotterbehandeling en met medicijnen is het
weer goed gekomen. En met de apotheekassistente in
huis sta ik onder goede controle.’
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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

HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Bouwen maar
Onlangs was ik in het speelgoed- en oude ambachtenmuseum in Terschuur. Er was in de kelder net een Meccano-tentoonstelling.
En ik zag me weer naast mijn grote broer zitten hoe hij met boutjes, schroefjes en moertjes – en het ringetje niet te vergeten – van
al die rode en groene onderdelen allerlei moois bouwde. En heel soms mocht ik ook. Dan moest ik er wel op letten dat ik de moertjes echt goed aandraaide want anders stortte het hele bouwwerk in. Ik vroeg me af hoe mijn broer indertijd zo’n trein kon laten
rijden want bij mij weten kenden we toen nog geen batterijen, althans niet om in je speelgoed te doen. Hooguit in een zaklantaarn.
Ineens zag ik hem weer voor me met twee hele dunne elektradraadjes en een transformator. En wat was ie trots als zijn hijskraan
op wieltjes ook echt vooruit kon rijden.
Misschien is het wel leuk om te vertellen dat de Engelsman Frank Hornby het meccanobouwsysteem ontwikkelde omdat hij zijn
kinderen iets speciaals met Kerstmis wilde geven. Ongelooflijk dat, waar Hornby begon met speelgoed te maken van blikjes, het
meccano uitgroeide tot een megabedrijf. Later werden er ook de befaamde Dinky Toys gemaakt. Niet gek voor een boekhouder.
Mijn 6 jaar oudere zus had een ander bouwsysteem dat ze absoluut ook moest hebben omdat haar 2 buurjongens dit hadden. Matador. Dat was een bouwsysteem met houten blokjes van allerlei maten met op gelijke afstanden gaatjes geboord. Daar moesten
dan weer van die houten stokjes in, nog dunner en helaas ook heel wat minder stevig dan de tandenstokers en satéstokjes van
vandaag.
Daar mocht ik als 6 jaar jongere natuurlijk alleen maar naar kijken. Die stokjes gingen ook zo vaak stuk. Of ze braken af omdat je
er iets te zwaar aan hing of je had ze zo ver in het gaatje geduwd dat je ze er met geen macht meer uitkreeg. Dan had je nog wel
zo’n heel raar hoekig gereedschap om die staafjes er uit te krijgen maar dat lukte ook niet altijd.
Het moge duidelijk zijn dat de geboorde gaatjes uiteindelijk toch wat groter werden en de daarbij behorende staafjes ook beduidend
steviger.
Dit beukenhouten bouwsysteem werd in 1901, ik zou bijna zeggen uiteraard, in Oostenrijk ontwikkeld.
Gelukkig was er nog een ander bouwsysteem waar ik dan wel wat meer mee bouwen mocht. Dat was Mobaco. Het in de jaren 30
in Nederland ontwikkelde constructie speelgoed bestond uit bruine of groene kartonnen bouwplaten waarin op afstanden van 7 cm
een gat van een vierkanten centimeter was gestanst. Daarin pasten de houten paaltjes, van diverse afmetingen, aan alle zijden
voorzien van groeven. Hierin pasten verschillende hard geperst kartonnen platen als ramen, deuren en muren. Zelfs dakplaten
werden erbij geleverd waarbij de haken bovenin keurig in elkaar pasten voor het altijd schuine rode dak. Je kon er huisjes met
verdiepingen en tuinhekken mee in elkaar schuiven. Niks forceren want anders spleet de kartonnen zijkant en werd het steeds
moeilijker de panelen nog in elkaar te schuiven.
En tot slot moet hier misschien ook nog de wat goedkopere tegenhanger van Meccano genoemd worden, het (Nederlandse) Sio
constructie speelgoed. Misschien dat wij er zelf als kind niet echt mee gespeeld hebben, maar mijn vriendin vertelde me dat haar
man menig uurtje met zijn zoons op de grond lag om er allerhande zaken mee te bouwen die ook moesten kunnen rijden of bewegen.
En zo trok, daar in die kelder van het speelgoed- en oude ambachtenmuseum een constructiewereld aan mij voorbij. En werd ik
weer in het hier en nu getrokken toen ik een kleinkind hoorde zeggen: “Opa, heb je daar vroeger echt uren mee gespeeld? Maar
werd je dan niet gek van al die schroefjes?”

MOnique

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

www.slijterijadegeest.nl

WWW.DROOMVISIE.NL

Een verkeerd
hoofdkussen
is dodelijk
vermoeiend
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

Ingevingen
Dico van Barneveld

Een van mijn hobby’s is nadenken. Ik lig ‘s nachts nogal
eens uren wakker en ik maak dan een spel met opkomende
gedachten. Het is net Domino. Van het een komt het ander.
Ik pieker zelden en ook erger ik me niet. Piekeren of malen
leidt zelden tot een oplossing van een situatie waar je geen
verandering in aan kunt brengen. Ergeren is een activiteit
die alleen maar - het werkwoord zegt het al - erger wordt.
Vooral je erg ergeren is dus nutteloos.
Ik begin vaak te denken aan gebeurtenissen die me blij gemaakt hebben. En dan denk ik niet: “jammer dat dat voorbij
is” of “dat maak ik nooit meer mee”, maar ik duik in dat
goede gevoel en bij associatie komen er dan andere gevoelens en gedachten boven die mij blij maken of positief
stemmen. Zo is ook deze column tot stand gekomen. Het
was een ingeving die het bruggetje maakte naar zingeving.
Het had alleen maar “een zetje” nodig…
Wat is een ingeving? Een idee, een plotseling opkomende
gedachte. Maar is er dan ook een ingever? Hoe werkt dat
met het hebben van een idee? Het antwoord kan liggen in
associatie, dat je door het een te denken gemakkelijk het
sprongetje maakt naar het ander. Vaak zijn er verklaarbare
lineaire - in elkaars verlengde liggende - gedachtestromen.
Maar ik maak regelmatig mee dat ik een gedachte heb die
niet ogenschijnlijk het gevolg is van een vorige gedachte.
Dat noem ik dan inspiratie. Dat is een vertaling van de “ingeblazen adem van de geest (spirit)”.
Dit veronderstelt de aanwezigheid van iets - in the cloud
zullen we maar zeggen - dat jou een gedachte laat hebben.
Als mij dat overkomt doe ik mijn best om te achterhalen of
dit een oorspronkelijke gedachte is of een verkapte traditi-

onele; lineair. Dat is belangrijk want ik ga er vanuit dat de
Geest het beste met mij voor heeft en beter weet wat ik
nodig heb voor mijn ontwikkeling dan ik zelf. Hocus Pocus?
Tja, scepsis is op zijn plaats. Maar ik heb echt al heel wat
keren iets meegemaakt, waardoor je dat iets als een wondertje zou kunnen bestempelen. Ik heb in een column voor
de Nieuwsbrief al eens verteld hoe ik op het vliegveld van
Atlanta in plaats van de laatste Grisham, de Celestijnse Belofte kocht. Mijn hand werd geleid naar dat boek. Het bleek
een boodschap voor mij te bevatten waar ik in die fase van
mijn leven helemaal aan toe was.
Ook was ik op een verjaardag van mijn toenmalige echtgenote met haar in Kaapstad. In het hotel waar wij na aankomst in de lift stapten, lag een kinderboekje van de Ladybird - (lieveheersbeestje) serie op de grond. Voor het bij de
receptie terug te brengen wilde mijn echtgenote het snel
even lezen. En hoewel een sprookje, wilde ze het graag
hebben. Het ging over 3 biggetjes die de wijde wereld introkken en een wijze boodschap van pa hadden meegekregen: Bouw een huis met een stevig fundament. We gingen
de volgende dag een grote boekwinkel binnen waar wel
100 boekjes uit die serie in schappen stonden, maar niet
degene die ze wilde hebben. Ik kreeg een ingeving! Ik zei:
Het boekje is hier! Ik graaide achter een hoge plank waar
de boekjes stonden, vond op de tast en boekje, dat toen
ik het tevoorschijn had gehaald, inderdaad het gezochte
exemplaar bleek te zijn.
Toeval? Speling van het lot? Of had de Inspirator hier wat
mee te maken? Wie of wat is dat dan?
Iets om over na te denken; of niet, natuurlijk.
Hoe dan ook: luister naar en GENIET van je ingevingen!
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Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

GISELLA

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Reizen Tekst en illustraties: Gisella van Duijnen
Koning, Keizer, Admiraal...reizen doen ze allemaal, niet met de
VOV, alleen de “Senioren” mogen mee! Zo is het, beste VOVers. De felbegeerde Reisgids is er en keuze is er volop. Bus,
trein, schip en ook nog vliegen, voor elk wat wils.
We hebben geduld moeten uitoefenen, de leden van de reiscommissie waren nog zwijgzamer dan de kardinalen bij een
pauselijk verkiezing. Soms is er een hint en dan gaat de tamtam op volle toeren. Helaas, wachten en nog eens wachten tot
eindelijk de Reisgids in de brievenbus valt. En nu aan het werk,
mijn beste Gisella. Vergeet de charleston en de aanmoedigende
woorden van Dico over bewegen, bewegen en nogmaals bewegen. Maak een pot thee, een biscuitje mag ook, desnoods twee
en geniet! En dat heb ik dus gedaan met de iPad, onontbeerlijke
hulp bij zoektochten.
De Reisgids ziet er goed uit, mooie plaatjes en ook overzichtelijk: dagreizen op een pagina in het kort en meerdaagse idem
dito. Een dagreis is een leuke onderbreking van het dagelijkse
leven, een dagje uit kan nooit kwaad.
Het startschot voor de meerdaagse reizen is een busreis naar
Praag. Bent u er ooit geweest? Trouwens een tweede of zelfs
derde bezoek kan nooit vervelen. Je beleeft altijd weer iets
nieuws in de stad van koning Wenceslas. Voor degenen die er
nooit zijn geweest: gaan! Het is een bijzondere stad, zeer muzikaal ook, wie houdt niet van Smetana, Dvorak of Janacek? Bij
de reis is een boottocht gepland inclusief diner met muzikale
omlijsting. Wie kan zoiets weerstaan?
De tweede meerdaagse reis is een gecombineerde bus/treinreis
naar Zwitserland.
Treinreizen hebben me altijd gefascineerd. Mijn droom was ooit
met de Transsiberië Express tot Vladivostok te gaan. Mijn man
was niet te overtuigen, vooral na de verhalen van een collega
die de reis had gedaan maar zich er niet veel kon herinneren gezien de grote hoeveelheid vodka die geconsumeerd werd. Het
is nu te laat om het op mijn bucketlijst op te zetten. Trouwens, ik
heb toch wel een aantal memorabele treinreizen meegemaakt.
Onder andere in augustus 1963 gingen we met onze twee zoontjes van Utrecht naar Istanbul. In Münich stond een wagon van
de Orient Express klaar op passagiers te wachten waarvan er
zelfs uit Engeland kwamen. Er was geen eigen locomotief, die
ene wagon werd gekoppeld aan lokale treinen. We hadden een

leuke ouderwetse cabine met een sofa die ‘s nachts door de
steward tot bed werd opgemaakt. Voor de jongens was er een
stapelbed.
We hebben opmerkelijke momenten beleefd: mijn man die
in Zagreb bijna de trein miste, op stations in het toenmalige
Yougoslavie waar de steward alle toegangsdeuren op sloot
deed uit angst voor een grote aantal wachtende reizigers met
geiten en al, die de wagon zouden bestormen. In Bulgarije om
drie uur ‘s nachts ruzie met de grenspolitie: onze jongste zoon
die vier jaar oud was, was te groot voor zijn leeftijd! Begrijpt u
mijn liefde voor treinreizen? Er is volop vertier, zelfs toen we op
de terugweg uren lang in Beograd, in de brandende zon op een
locomotief zaten te wachten. Kroetchef was op bezoek bij Tito
die doodsbang was voor onlusten.
Behalve de treinritten: Zwitserland is een mooi land, van alle
gemakken voorzien, al hebben ze de euro niet!
De reis van de maand augustus is een busreis langs de Loire,
een nostalgische reis langs “memory lane “ Bijna iedereen kent
de prachtige kastelen en de schitterende tuinen. De ogen sluiten beste VOV-ers en dan ziet u jonge ouders en schattige kinderen met vakantie in Frankrijk. Is er iets leukers dan bekende
plaatsen te herzien ?
Over de hekkensluiter van het seizoen weet ik echt niet wat ik
zeggen moet. Een echte zeecruise! Ik heb meermalen de riviercruise meegemaakt. Altijd leuk, kleinschalig, oubollig en gemütlich! De Costa Fortuna is andere koek, volgens de informatie
van het internet, “Ontworpen als hulde aan de legendarische
oceanschepen die ooit tussen Italië en Amerika voeren.”
Heel chic en romantisch! Op het schip is er volop te doen en je
bezoekt ook een aantal mooie steden.
Wat u ook kiest beste VOV-ers, en er is genoeg te kiezen, danken we aan het werk van onze reiscommissie. Ze staan voor
de onmogelijke taak om “iedereen” tevreden te stellen. Zoveel
leden, zoveel wensen en meningen. Ik ben hen erkentelijk voor
al hun werk en ook voor de prettige middag die ik doorgebracht
heb met thee en twee koekjes. Zonder bewegen en zonder
charleston. Wel met een lach en ook een traan omdat deze reizen zoveel herinneringen teweegbrengen.
Ga ik mee? Ik denk van wel.
Welke bestemming? Dat hoort u nog!
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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

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
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RederijDagtovan Hulst
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Dagtochten, Rondvaarten
& Arrangementen
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& Arrwww.rederijvanhulst.nl
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Ook
voor klein
onderhoud!

t 071 514 98 59 m 06 15 08 11 77

PUZZELEN

KOPIJ

UITLEG HERSENKRAKER (PAG 9)

DOORLOPER

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
kunt u sturen naar:

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

UITERLIJK(!) 10 maart

ANAGRAMMEN
Wat is het beroep van
onderstaande personen?
U dient het beroep te vormen
met alle letters uit de naam en
de gemeente waaruit de persoon afkomstig is.

Tom Mans, Ieper
Ruud Chochonnes,
Diest
Theo Fod, Mol
R. Craut, Ede
BREINBREKER
Twee vaders en twee zonen gaan uit vissen. Ze vangen
ieder één vis en nemen deze mee naar huis. Ze verliezen
geen vis, maar toch komen ze met maar 3 vissen thuis.
Hoe is dit mogelijk?
Oplossing in de volgende Nieuwsbrief.

K. Strijvers, Echt
Roger Drazaj,
Beveren
Oplossing in de volgende
Nieuwsbrief.
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
ROEST
TWEEWIELERS

Schoolstraat 62
071 561 24 96
Korting navragen in de winkel

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

R. Wagnerlaan 85 - 071 561 48 48

alleen op vrijdag speciale
korting voor ouderen

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

10% korting op
onze geldende
tarieven

GOLFBAAN HET WEDDE
Richard Wagnerlaan 85

Tarieven navragen bij golfpro

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Wilt u hier adverteren?
advertenties@vovvoorschoten.nl

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

Dobbeweg 3

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

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84

5% korting op
aankopen voor uzelf

Excl. afgeprijsde artikelen

WONINGTEXTIELHUIS
Treubplein 2
071 561 79 79

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

5% korting
op het
notarieel
honorarium

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

G. BESUYEN

7,5% korting

mspiegeler2@gmail.com
Johan Willem Frisolaan 3c
0614641125

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

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

Rijwielspecialist
Voorstraat 13
(071) 561 27 02

Korting navragen in de winkel

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

Laat uw eigen biografie schrijven
Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden:

info@Life -I n-Letters.nl
SCHOONHEIDSSALON VANESSA KARREMAN
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251 BG VOORSCHOTEN | +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL | WWW.VANESSAKARREMAN.NL

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

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

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.

Koopt u ook
bij onze
adverteerders?
VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO N-HOFLAND!
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ACTIVITEITEN IN HET VSC
VOV SENIORENCENTRUM
Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34
www.vovvoorschoten.nl

BRIDGEN
Maandagmiddag (Schoppenvrouw)
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer, lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.45-23.00 uur.
Wil Niersman: Tel: 071 5803742,
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld, Tel: 06 19695760

KLAVERJASSEN

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
voorzitter@vovvoorschoten.nl
Secretaris: Elly Vogelaar, Tel: 071 561 76 16
secretaris@vovvoorschoten.nl
Penningmeester: Peter de Boer, Tel: 071 561 56 96
penningmeester@vovvoorschoten.nl
Vicevoorzitter: Gé van Niekerk, Tel: 071 561 22 85
vicevoorzitter@vovvoorschoten.nl
Ledenadministratie: Dik Zweers, Tel: 071 561 40 84
Ter Lips 25, 2251 DM Voorschoten
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl
Public Relations: Sandra de Jong, Tel. 06 14 62 67 58
mail@sandra4events.nl

BILJARTEN/KLAVERJASSEN

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

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo!
Thea Zweers; Tel.: 071 561 4084

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

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

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

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk Tel: 071 561 31 37

JEU DE BOULES
Dinsdagmorgen van apr/ okt

DAGREIZEN

CORRESPONDENTIEADRES:

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

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

Emelie Rijnbeek,
Tel: 071-5318880

COLOFON

MEERDAAGSE REIZEN
Hans Zwaan,
Tel: 071-5764557

Reiscommissie: reiscommissie@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

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
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Koeleman Amsterdam
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