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We zijn gevlucht
uit ons bestaan.
En hebben de deuren
zacht dicht gedaan.
We zien de boten in het water
zachtjes deinen.
Het water glanst.
Langs de oevers
staan narcissen.
De bomen worden langzaam
groen.
Het zou eigenlijk niet mogen....
Lammetjes worden geboren.
En veulens.
De klank van de toren.

Groetjes en sterkte, M.L.

Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
De VOV biedt ruimte aan lokale ondernemers.
Hoe vergaat het hen in deze moeilijke tijd?

Vandaag Door Toon Hermans

Ingezonden berichten door onze lezers

Vandaag is de dag,
hij komt maar één keer,
morgen dan is het
vandaag al niet meer.

Elke maand een leuke puzzel.
Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.

Niet zeuren, geniet
van het leven, het mag,
maar doe het vandaag,
want vandaag is de dag.

Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Zie wel hoe het loopt en gaat
Wanneer ik voor heel eventjes
De boel gewoon de boel laat

Hallo zon
En hallo dag
Zullen we samen stralen
Beginnen met een lach
Zullen we verwonderen
Beleven, gewoon dankbaar zijn
Genieten van momenten
Groot of best wel klein

JIP

JIP

Ik plan vandaag
Dat ik geen plannen maak
Geen afspraak of taak
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Bloesems pronken,
zacht en teer.
We zien ze maar even,
dit keer.
Het is stil overal
Oorverdovend.
Zonder meer.
Bijen zoemen
vlinders zweven.
Vogels vliegen.
Vormen een snoer
tot de regenboog.

Van de Redactie
Wanneer kunt u een herstart van de activiteiten in het seniorencentrum verwachten? Gaan de geplande reizen wel of niet door?
Hoe staat het met de evenementen in de komende periode? In deze extra Nieuwsbrief vertellen bestuur en evenementencommissie hoe zij dat zien.
Verderop leest u het verslag van Lief & Leed. Zij feliciteerden jubilarissen en belden leden om te vragen hoe het met hen gaat.
Een aantal bedrijven adverteert met vaste regelmaat in de Nieuwsbrief. Het behoeft geen uitleg dat het voor de meeste ondernemers een ongewisse tijd is. Welke maatregelen treffen zij om ervoor te zorgen dat u producten en diensten bij hen kan blijven
afnemen? Enkele van hen presenteren zich eens wat uitgebreider in deze Nieuwsbrief.
Uw dagbesteding ligt door de coronacrisis waarschijnlijk volledig op z’n kop en u houdt tijd over. Probeer het positief te zien. Benut uw kans om dingen op te pakken waar u niet eerder aan toekwam. Schenk eens extra aandacht aan de advertenties in deze
Nieuwsbrief. Het is mogelijk dat er iets voor u tussen zit. Hieronder een greep uit wat adverteerders zoal schreven.
Kunt u niet met een iPad of ander type tablet overweg en zou u dat wel graag willen? Dan is dit de tijd ermee te leren omgaan.
Laat u eens individueel door Web & Wijs wegwijs maken. Volgens Emmy Heerema van Web & Wijs doet zij dat met veel kennis
en enthousiasme bij mensen thuis.
Heeft u alles goed geregeld als u iets overkomt? Volgens notaris Pérez borrelt deze vraag door de coronacrisis bij velen in alle
hevigheid op. Met een levenstestament houdt u de touwtjes strak in handen!
Denkt u erover uw levensverhaal na te laten? Maar vindt u het lastig een begin te maken of uw verhaal goed op papier te krijgen?
Doe het samen met Life In Letters. Zij zijn er goed in en maken een mooi boek van uw biografie.
Bij Dipas druk&print laten ze uw smartphone met digitaal papier praten. Het moet niet gekker worden. In de Nieuwsbrief vertelt
Dipas over de mogelijke toepassingen.
Deze tijd is ideaal voor het opnieuw inrichten van uw woning of het treffen van oudedagsvoorzieningen in huis. Samen met RIDO
ontwerpt u een nieuw op maat gemaakt interieur. Bij VAKON kunt u terecht voor een vakkundig aangelegde traplift of het aanpassen van toilet of badkamer. Woningtextielhuis heeft iedere maand mooie acties en kortingen op gordijnen, vloeren, bedden,
behang en dergelijke. Om het risico van besmetting met het coronavirus te minimaliseren kunt u op afspraak bij Droomvisie Beddenspecialisten zelfs privé winkelen.
Kolijn Fysiotherapie doet er alles aan om u de fysiotherapeutische zorg te bieden die u nodig heeft. Waarvoor zou u bij tandprothetische praktijk Buschman binnenlopen denkt u? Precies, voor goed advies over gebitsprotheses en protheses op implantaten.
Sportinstituut Goederaad biedt balans in een aanbod van actieve sporten en rustiger bewegingsvormen. Zij bieden nu ook stoelyoga aan.
Tenslotte is er Voorschoten Voor Elkaar. Zij zijn er voor al uw mogelijke vragen over hulp en ondersteuning. In deze Nieuwsbrief
leest u wat Voorschoten Voor Elkaar voor u kan betekenen.
In de Nieuwsbrief van juli/augustus informeren wij u uiteraard over de verdere ontwikkelingen rond de coronamaatregelen. Laten
we hopen dat er dan zicht is op het herstarten van activiteiten. Maak er weer het beste van en tot de volgende Nieuwsbrief!

COVERFOTO MEI/JUNI

We zien hier de Rouwkoopvaart,
op de grens van Starrenburg 1 en 2.
Links de tuinen achter de huizen van
de Middelgeestlaan.
Foto: Mo van der Werf

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
Dit is een extra editie van de
Nieuwsbrief. De volgende ‘gewone’
brief is het juli/augustus nummer.
Inzendingen die ons uiterlijk 10 juni
bereiken zullen we graag opnemen.
Veel leesplezier.

NICO FENNES
Eindredacteur
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VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

7 mei - Informatie van de Evenementencommissie
Geachte leden van de VOV,
Door de Coronacrisis zijn we in een bijzondere situatie beland. Om aan de crisis het
hoofd te bieden heeft de overheid een intelligente lock-down afgekondigd. Drie motto’s
staan centraal: thuisblijven, afstand houden en handen wassen. Bijeenkomsten van
meer dan 30 personen zijn verboden. Sportevenementen werden afgelast, sportaccomodaties werden gesloten, theaters moesten hun deuren sluiten. Datzelfde gold ook
voor horecagelegenheden en niet in de laatste plaats voor ons eigen seniorencentrum.
Gisteren, 6 mei, werd een voorwaardelijke en geleidelijke versoepeling van de lock-down
aangekondigd. Die versoepeling is nog niet voldoende om de evenementen weer doorgang te laten vinden. Wat de theatervoorstellingen betreft moeten we de informatie van
de theaters afwachten. Zolang de 1.5 meter maatregel geldt is het aantal bezoekers per
voorstelling sterk gereduceerd.
In de Nieuwsbrief van mei-juni hebben we al aangegeven dat het doorgaan van de Ladies Day op 31 augustus allerminst zeker is. Intussen heeft de Evenementencommissie
besloten dat de Ladies Day dit jaar geen doorgang zal vinden. Het afstand houden binnen de muren van het seniorencentrum is niet uitvoerbaar en mondkapjes zijn ondenkbaar bij dit evenement.
Voor Holiday on Ice op 13 december heeft zich nog niemand gemeld. Als blijkt dat er
onvoldoende belangstelling is zal ook dat evenement worden geschrapt.
We hadden het graag anders gewild maar uw gezondheid gaat voor alles.
Ton Blom, voorzitter Evenementencommissie VOV

De Cirkelbus

De coronacrisis duurt nu al een aantal weken en vele activiteiten zijn
stilgezet. Ook de Cirkelbus heeft zijn ritten door het dorp moeten stoppen en dat betreuren wij allemaal. Dit is in ons 30-jarig bestaan nog
nooit voorgekomen. Onze chauffeurs staan dan ook te popelen om weer
achter het stuur te klimmen. Maar helaas, dat zal nog wel even duren.
Wel zijn we druk bezig met de voorbereidingen om, wanneer het weer
mogelijk is, onze abonnees te gaan vervoeren. Dat zal in het begin met
‘kleine stapjes’ gaan en er zullen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Alles conform de eisen van het RIVM.
Wanneer we weer gaan rijden laat zich nog bezien. Dit hangt af van de
ontwikkelingen na 11 mei wanneer een aantal activiteiten weer worden
opgestart. Eind mei zal er dan meer duidelijkheid zijn. Mocht de Cirkelbus weer gaan rijden dan zullen we u dat zeker laten weten en ook
kenbaar maken op onze website (www.cirkelbus.nl).
Wanneer de omstandigheden het toelaten, brengen we u weer met veel plezier naar de activiteiten van de VOV en andere plekken
waar u naar toe wilt. U kunt dan ook gebruik maken van onze nieuwste bus, die binnenkort geleverd wordt. Wederom een bus met
een plateauliftje, waar vele mensen momenteel al gebruik van maken.
We wensen u allen het allerbeste, nog even volhouden, dan zien we elkaar hopelijk weer in juni.
Een hartelijke groet namens alle vrijwilligers van de Cirkelbus.
Ella van Noort
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Een extra Nieuwsbrief

Geen gewone dus met verhalen en allerlei mededelingen betreffende onze activiteiten.
Deze nieuwsbrief geeft ons de mogelijkheid om in te spelen op de maatregelen die we
regelmatig via de persconferenties van onze regering krijgen.
Verder is deze brief bedoeld om onze adverteerders te steunen. Wij hebben hen in deze
brief gratis ruimte aangeboden om hun waren aan te prijzen en we hopen dat iedereen
in ons dorp bij voorkeur bij onze adverteerders wil kopen. We vinden het toch allemaal
belangrijk dat de winkels in ons eigen dorp blijven bestaan!

Het nieuwe normaal

Soms gebeuren er dingen die niemand van ons ooit had bedacht. Behalve Bill Gates
dan die op alle terreinen een vooruitziende blik heeft. Maar zulke mensen zijn dan ook
uniek.
Een intelligente Lock down. Daar hadden we toch nog nooit van gehoord! En nu weet
iedereen wat deze term inhoudt. Het was schrikken en wennen, hoewel we aan sommige dingen nooit zullen wennen. Wat mogen we ons dan ook gelukkig prijzen met een
regering die in deze pandemie, samen met de wetenschappers een weg gevonden
heeft om ons stap voor stap weer op de weg omhoog te helpen, om voor zolang er nog
geen vaccin gevonden is een nieuw normaal te vinden: de 1,5 m samenleving waarin
we rekening moeten houden met elkaar. Toch iets waar we niet meer zo aan gewend waren.
Sinds onze vorige Nieuwsbrief is er weer heel wat gebeurd. Aanvankelijk zag alles er bedreigend en angstig uit maar
langzamerhand gaan we de goede kant op. De nieuwste berichten (ik schrijf dit op 7 mei) zijn hoopvol. Er schemert weer licht aan
de horizon. Hoewel groepen van max. 30 personen per 1 juni bij elkaar mogen komen, willen we om organisatorische redenen per
1 juli het gebouw pas openen.
Het openbaar vervoer gaat weer van start. Betekent dit dat de cirkelbus ook weer gaat rijden? Het bestuur van de cirkelbus heeft
een stukje kopij voor deze brief geschreven (pag. 4) over de voorwaarden waaronder de cirkelbus met het nieuwe normaal
gaat rijden.

Wat houdt dit voor onze VOV in?

Omdat het ernaar uitziet dat de meesten van ons niet op vakantie gaan en na deze periode van rust graag weer wat willen gaan
doen, kunnen vanaf 1 juli activiteiten van minder dan 30 personen starten, uiteraard wel rekening houdend met de 1,5 m maatregel
en vrij van hoest en proest! We stellen ons dan voor dat u zich bij Dik Zweers of onze secretaris meldt. (Telefoonnummers staan in
de colofon aan binnenzijde achterpagina). Mochten er voldoende deelnemers zijn dan gaan wij als bestuur met de coördinatoren
overleggen hoe we een en ander praktisch aan gaan pakken.
Helaas zien we nog geen mogelijkheden voor de bridgers, de klaverjassers en de soosbezoekers. Die zullen, zoals het er nu naar
uitziet, moeten wachten tot na 1 september.
Al met al zien we de toekomst weer met steeds meer vertrouwen en optimisme tegemoet. Dankzij het beleid van de regering Rutte
hopen we dat de activiteiten die nog niet kunnen starten ook gauw aan de beurt komen.

Reiscommissie

Helaas hebben we de meerdaagse
reizen naar het buitenland alle af
moeten zeggen. Er wordt nu al door
de Reiscommissie gekeken naar de
mogelijkheden voor 2021.
Misschien kunnen we, indien mogelijk, enkele reizen van 2020 opnieuw
in het programma opnemen.
Wat de dagtochten betreft: het is op
dit moment nog niet duidelijk wanneer de touringcars weer gaan rijden en hoe we dat met de 40% bezetting en de mondkapjes moeten
gaan doen. De eerstvolgende niet
afgezegde tocht is op 28 juli. We hopen in onze volgende Nieuwsbrief
duidelijkheid te hebben of we deze
tocht en die van augustus en september door kunnen laten gaan.
Aat Stahlie

5

Lief en Leed
Doordat we van meneer Rutte nog geen groen licht kregen,
hebben we ook in de maand april mensen telefonisch benaderd of een kaart gestuurd.
Mevrouw S. Voshol-van Dongen was vorig jaar 60 jaar getrouwd en
niet lang na de feestdag overleed haar man. Nu heeft een van haar dochters op afstand haar balkon met veel bloemen versierd. Een kleindochter
gaat regelmatig voor haar naar de Versmarkt voor lekker vlees. Mevrouw
maakt zich zorgen over haar dochter die in de zorg werkt.
Mevrouw T.M. Post-Hoekstra blijft binnen. Eens in de veertien dagen
komt haar dochter de boodschappen brengen, maar ze blijft optimistisch.
Mevrouw R. Politiek-Heiden werd in maart 90 jaar en haar kinderen
en kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen hebben op de stoep voor
haar gezonden. Dochter en schoonzoon doen de boodschappen. Gelukkig handwerkt ze graag en doet met plezier haar tuintje.
Het echtpaar Pardon-Massaar heeft geen klachten. Zoon en schoondochter doen de boodschappen en een andere zoon belt wel drie maal in
de week. De tuin krijgt extra aandacht en zo kunnen ze ook een praatje
met de buren maken. Wandelen pakt niemand van ze af en doen dat op
een veilige manier.
Mevrouw M.J.C. Modderman-Barrieu vindt het maar saai. Maar, zegt
ze, het is veel erger voor mensen die hun baan kwijt raken en anderen
die gedupeerd zijn. Haar stem is ze soms kwijt doordat die te weinig gebruikt wordt. Haar kleindochter doet de boodschappen en een buurvrouw
brengt zo nu en dan een pannetje soep; maar oh, wat mist ze de soos.

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!

Meneer M.G. Segaar werd in maart 90 jaar; het
gaat goed met het echtpaar en zij waren blij verrast
dat ze opgebeld werden en zijn alleen maar positief
over de VOV.
Mevrouw M. Saris heeft een operatie moeten ondergaan. Zij vond het geweldig dat wij de moeite
namen dat we nu toch telefonisch de mensen benaderen nu we geen bezoeken kunnen afleggen.
Het thuis blijven en geen bezoek ontvangen is voor
iedereen een moeilijke periode. Zij was blij met het
gesprek en bedankte hartelijk.
Mevrouw H.S. Boyadjian-Niessen heeft ook een
operatie achter de rug, maar voelt zich goed. Ze
vond het heel attent dat ze gebeld werd en was er
blij mee.

Omroep MAX en de Luisterlijn slaan de
handen ineen om aandacht te vragen voor
ouderen die geïsoleerd raken, eenzaamheid, angst en zorgen door Coronamaatregelen. De Luisterlijn zet in deze tijden van
quarantaine alle zeilen bij om mensen een
luisterend oor te bieden.
Door de maatregelen van de overheid verliezen steeds meer ouderen het contact met de buitenwereld. Hen wordt
geadviseerd om sociale contacten te vermijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. Tel daarbij op dat activiteiten
in buurt- en verzorgingshuizen massaal worden afgelast. Allemaal belangrijke maatregelen, maar ouderen worden
hier extra hard door getroffen. De maatregelen rondom het coronavirus leiden tot meer gevoelens van eenzaamheid,
angsten en zorgen. Het gebrek aan sociaal contact zorgt ervoor dat meer mensen zich alleen voelen. Het is belangrijk om hierover te kunnen praten en contact te hebben.
Bij de Luisterlijn kunt u 24/7 terecht voor een luisterend oor.
De Luisterlijn is anoniem te bereiken via 0900 0767 (lokaal tarief). Op www.luisterlijn.nl is er ook de mogelijkheid
om met vrijwilligers te mailen of te chatten, dit kan een uitkomst zijn voor mensen met een auditieve beperking. De
Luisterlijn biedt een luisterend oor, maar is er niet om medische vragen te beantwoorden.
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Lief en Leed
Mevrouw A. Snoeker-Verhaar werd 92 jaar. Haar zonen zijn met hun vrouwen om de beurt gekomen. Het was prachtig weer en ze konden in de tuin
zitten; ook de kleinkinderen kwamen langs. Op de dag zelf is er veel gebeld
en heeft ze veel kaarten ontvangen; dat maakt de dag toch veel plezieriger.
Mevrouw voelt zich gezond.
Mevrouw H. Elert-Coeling vermaakt zich prima. Zij leest veel, tijdschriften en
boeken en kijkt t.v. Voorts stuurt zij kaarten aan gasten van de Zonnebloem of
telefoneert met hen.
Mevrouw W.J. Kaal-Dikshoorn zit goed in de bloemen waar haar kinderen
voor gezorgd hebben. Ze heeft veel post ontvangen voor haar verjaardag en
vermaakt zich goed met puzzelen en lezen. Gelukkig houdt zij ook van haar
huis en is opgewekt.
Piet Moleveld is door alle leden van de commissie Lief en Leed per telefoon
gefeliciteerd. Hij werd 88 jaar!! Zijn kinderen hebben hem heel erg verrast met
een aubade. Wat een zegen om op deze manier oud te worden, nog actief en
op de zang Happy4gether.
Het echtpaar Heijmans-Ginkel is 66 jaar getrouwd. Nadat meneer gevallen
was is hij aardig aan het opkrabbelen en loopt weer met de rollator buiten. Het
fijne is dat hij zijn hondje weer af en toe bij zich heeft.
Het valt meneer A.W.J. Brekelmans op dat veel mensen geen rekening houden met de 1,5 meter. Kleinkinderen hebben buiten gezongen en o.a. kleurpotloden en bellenblaas meegenomen. Meneer sprak zijn waardering uit voor
het feit dat er aandacht aan zijn verjaardag werd besteed.

Mevrouw J.C. van Engelen-Olsthoorn is
heel erg bezorgd over de corona. Het heeft
haar zo veel gedaan dat ze ’s nachts zelfs
op haar alarm heeft gedrukt. Daarbij heeft ze
veel last van haar rug. Ze vermaakt zich thuis
wel goed met puzzelen.
Ria Happel wordt een dagje ouder, maar het
gaat op het ogenblik gelukkig goed met haar,
ze heeft de dementie-test goed doorstaan en
ze is blij met haar kinderen en buurvrouw.
Voelde zich een beetje schuldig dat ze mij niet
eens gebeld had, hetgeen haar vergeven is.
Het echtpaar van Beelen-Imthorn is 64 jaar
getrouwd. Mijnheer had vroeger een tuinderij
en kan het niet laten om nu ook bij zijn beneden-appartement wat groente te kweken; hij
heeft zelfs een bak met glas gemaakt. Mevrouw doet zelf de boodschappen en vindt
het fijn dat ze zo midden in het dorp wonen.
Meneer W. Brak werd voor zijn 100ste verjaardag verrast met veel post en telefoontjes;
bovendien werd er trompet voor hem gespeeld.

Wij hopen dat al onze leden goed door deze moeilijke en, voor velen, eenzame periode
komen. Sterkte en gezondheid gewenst!
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Ei Ei

Door: Elly Vogelaar

In de vorige Nieuwsbrief schreef ik over kippen, en terecht
werd er door een lezer opgemerkt dat ik de rol van de haan
eigenlijk vergeten had te vermelden. Natuurlijk, de haan hoort
erbij. Een hen zal ook zonder haan eieren leggen, maar daar
zullen dan geen kuikens uitkomen. Daarvoor moet ze eerst
paren met een haan. Hanen zijn echte ‘liefhebbers’, zij willen
en kunnen wel 30 keer per dag paren! Maar dat is eigenlijk
helemaal niet nodig, want de kip kan het sperma van de haan
zeker wel twee weken in haar lichaam bewaren en dan legt ze
nog steeds bevruchte eieren. De haan is slim. Om zeker te zijn
dat zijn sperma het doel bereikt, staat hij de hen vaak op te
wachten als ze van het legnest komt en de eileider dus ‘leeg’
is, waarna hij snel met haar paart.

Of het ei wel of niet bevrucht is, daar ziet u overigens niets
van. Mijn tante Cor zaliger, een verstokte vrijgezel, wilde nooit
verse eieren van de boer met loslopende kippen en hanen,
want daar zat een ‘hanebibber’ in, zoals zij dat noemde. Onzin!
De zaadcellen zijn alleen te zien onder een microscoop. Ik zal
u uitleggen wat tante Cor een hanebibber noemde, maar dan
moet ik u eerst uitleggen hoe het eierenleggen in zijn werk
gaat. Elke hen heeft al bij haar geboorte een hele serie mini
eierdooiertjes in haar lichaam; die hangen als een druiventros aan haar eierstok. (Ze heeft maar één eierstok, anders
dan vrouwen die er 2 hebben) Zodra de hen geslachtsrijp is meestal is dat vanaf 4 à 5 maanden – beginnen die dooiertjes
te groeien, een voor een. Elke dag valt er een rijpe dooier in
het trechtervormige begin van de eileider, en start de lange
reis door het kippenlichaam. Die reis door de kronkelige eileider duurt ongeveer 25 uur en onderweg wordt er telkens een
laagje eiwit om de dooier gevormd. De eerste laagjes eiwit zijn
heel stevig en dik, maar van lieverlee wordt dat eiwit dunner
van structuur. Al afdalende in de eileider draait het ei-in-wording steeds rond zijn as, zodat het eiwit gelijkmatig verdeeld
wordt. Vooral het dikke eiwit draait daarbij aan weerszijden van
de dooier in elkaar als een strengetje: voilà: dat is de hanebib-
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ber van tante Cor! In een vers, zachtgekookt ei is het vaak nog
te zien. Dat strengetje - officiële naam: hagelsnoer - heeft nut;
lees maar verder. Als de reis bijna voltooid is, worden er twee
vliezen om het eiwit gevormd en daarna een kalkschaal. De
strengetjes hechten vast aan weerskanten van de eischaal,
zodat de dooier min of meer vastgezet is in de eiwitmassa. Dat
is heel belangrijk, want als er een kuiken gaat groeien in het
ei, moet de dooier mooi middenin in het eiwit zitten. Het ei is
nu bijna klaar om gelegd te worden. Nog een kleine ‘finishing
touch’: het kleurtje. Als laatste passeert het ei een sponsachtig
stukje in de eileider waarmee de kleurstof op de eischaal verdeeld wordt. Bij een wit ei ontbreekt dit; bij gekleurde eieren
is het afhankelijk van het ras van de kip. De eikleur kan allerlei tinten hebben, van crème tot heel donkerbruin, al dan niet
met donkere stippen, alles afhankelijk van het ras. In Peru zijn
kippen die blauw/groene eieren leggen, die heten Araucana’s.
Als die gekruist worden met kippen die andere kleuren eieren
leggen, dan krijg je bijvoorbeeld bleekgroene of olijfkleurige
eieren.

Als u een vers ei breekt op een bordje, kunt u goed verschil
zien tussen het dikke eiwit, wat als een hoog boogje over de
dooier heen zit, en het dunnere eiwit, dat uit zal vloeien over
het bordje. Als al het eiwit uitloopt, dan heeft u een oud ei, dat
evengoed nog eetbaar is. In een oud ei verliest het eiwit – en
het strengetje - zijn stevigheid, en de dooier blijft niet meer
mooi in het midden zitten. Dat merkt u als u gevulde eieren wilt
maken voor een feestje; na het koken, pellen en doorsnijden
zit de dooier soms helemaal aan een kant tegen de eischaal
geplakt. Een andere manier om te zien of het ei vers of oud is,
is de grootte van de luchtbel die aan de stompe kant van het
ei zit. Die luchtbel ontstaat tussen de twee eivliezen zodra het
ei gelegd is en af begint te koelen. Hoe groter de luchtbel, hoe
ouder het ei. De luchtbel is een niet te onderschatten onderdeel van het ei, want als het kuiken uit het ei gaat komen en

zijn longen gaan werken, prikt hij eerst met zijn snavel het ene
eivlies door om daarna zijn eerste hapje lucht uit de luchtbel te
nemen! Daarna prikt hij het eerste gaatje in de eischaal en kan
hij normaal gaan ademhalen. Dan kan zijn zware klus gaan
beginnen: het doorpikken van de schaal - wat uren duurt! - om
daarna uitgeput te gaan opdrogen onder moeders veren.
Nu weet u alles van het ei, maar hoe ontstaat er nu een kuiken? Sommigen denken dat de dooier verandert in een kuiken,
maar dat is niet zo. De dooier fungeert als voeding en het eiwit
als bescherming. Op de dooier ligt een kiemschijf - een minuscuul klein cirkeltje - en die kan bevrucht worden door het
sperma van de haan. Dat gebeurt al zodra de rijpe dooier in de
trechter valt, waarna meteen de celdeling op gang komt. Op
het moment dat het ei gelegd wordt, is het embryo dus zo’n
25 uur oud. Dat is met het blote oog nog steeds niet te zien.
Zodra het ei het warme kippenlichaam heeft verlaten stopt de
celdeling, maar als het ei stilletjes bewaard wordt op een donkere plek met voldoende luchtvochtigheid (zoals het nest van
de hen), sterft het embryo niet af. Pas als de hen op de eieren
gaat broeden, dus trouw op het nest blijft zitten en de eieren
warm houdt, komt de ontwikkeling weer op gang. (Dat kunnen

wij mensen overigens ook zelf doen, in een broedmachine.)
Na twee à drie dagen broeden is er op de dooier een ragfijn
spinnenwebje te zien van bloedadertjes die groeien vanuit de
kiemschijf. De dooier verandert niet, maar het embryo groeit er
als het ware op, via die bloedvaatjes verbonden met de dooier.
Na 18 dagen is het kuiken volgroeid en begint dan de dooier
op te nemen in zijn lichaam, via de navel. Daarmee heeft het
kuiken straks nog voor de eerste paar dagen voeding binnen.
Op de 20e dag begint hij het ei aan te pikken en op dag 21
is het kuiken geboren. Kippenkuikens zijn nestvlieders. Dat
wil zeggen, ze worden geboren met veertjes en open oogjes
en kunnen direct zelf eten en lopen, dus ‘uit het nest vlieden’.
Anders dan bijvoorbeeld merels of duiven, nestblijvers, waar
de kuikens kaal en blind uit het ei komen en de eerste weken
geheel door de ouders verzorgd moeten worden.

Nog één klein misverstandje uit de weg ruimen: een klein roodof bruinachtig stukje wat men wel eens ziet in het eiwit is dus
géén beginnend kuiken! Dat is een bloedklontje wat soms vrijkomt als de dooier loslaat en in de eileider valt. Een foutje
eigenlijk, meestal bij jonge hennen die nog maar pas begonnen zijn met leggen. Gewoon uitwippen en niet moeilijk over
doen! Zo’n ei is normaal
eetbaar.
Ook een foutje is dat er
twee dooiers tegelijk in
de leileider vallen. Ze
worden samen met z’n
tweeën netjes ingepakt
met eiwit, met als eindresultaat een erg groot ei:
de ‘dubbeldooier’. Niet
zo’n pretje voor de hen
om te leggen!
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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

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

Reacties op de mei-foto:

Ja, terug in de tijd.
De badhuisstraat gezien vanaf de Leidseweg met tussen de twee lantarenpalen het badhuis.
Ik herinner me dat ik samen met twee broers en mijn vader een keer in de week, toen wij nog geen douche hadden, naar het badhuis gingen en we allen in hetzelfde
water in bad gingen.
Later, als ik me goed herinner, toen het badhuis gesloten werd zat er een tijdje een visboer in.
Het hoorde bij het Vernedepark althans dezelfde bouw.

De foto op bladzijde 19 van het mei/juni nummer is de rechterzijde van
het begin van de huidige Badhuisstraat vanaf de Leidseweg. Bij mijn
weten heette toen het geheel Burgemeester Vernèdepark. Ik ben in
1934 geboren in het eerste huis vanaf de hoek. Mijn ouders zijn daar
eind 1929 begin 1930 naar toe verhuisd, mijn moeder was in verwachting van mijn tweede zus die in maart 1930 ook in dit huis geboren is.
Mijn vader werkte bij de Zilverfabriek; het bedrijf had door een financiele bijdrage aan de bouw van dit wijkje beperkte voorkeursrechten
op een woning voor medewerkers. In 1935 zijn wij naar Utrecht verhuisd en in 1939 weer in Voorschoten teruggekomen.

Ron George

Anton S. de Bode
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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

Wij steunen
de lokale
ondernemers.
U ook?
Web & Wijs maakt u wegwijs op de iPad
Welke oudere herkent dit niet? U koopt een iPad of ander tablet, krijgt kort wat uitleg en gaat aan de slag. Leuk,
maar u blijft zitten met allerlei praktische vragen. Om daar verandering in te brengen begon Emmy Heerema uit
Voorschoten in 2013 haar bedrijf Web & Wijs, om vooral ouderen wegwijs te maken met de iPad.
Dat doet Emmy met veel kennis en enthousiasme bij mensen thuis, waardoor zij rustig, één-op-één, in hun eigen tempo
kunnen leren wat zij willen. Daarnaast is het ook mogelijk om in kleine groepjes les te krijgen, maar Emmy merkt toch veel
voorkeur voor een individuele aanpak. ‘Mensen vinden het prettig om van alles te kunnen vragen. Die persoonlijke aandacht voor iemand die het lastig vindt, is heel belangrijk.’
Stap voor Stap
Les krijgen van Emmy is altijd maatwerk. Ze neemt de tijd en u leert veel tips
en handigheidjes. Eén of een aantal lessen is vaak voldoende. Ook met andere tablets, smartphones of computers kan zij overigens prima uit de voeten.
Bij Web & Wijs gaan klantvriendelijkheid, vakbekwaamheid en gezelligheid
altijd samen. Dankzij Emmy wordt werken met een iPad of andere tablet een
stuk leuker!
Web & Wijs Voorschoten,
071 5725 250, 06 143 606 64
www.webenwijs.nl

Elk verhaal is een boek waard
U hoeft geen geslaagde zakenman, wereldreiziger of bekende Nederlander te zijn!
Denkt u erover uw levensverhaal op papier te zetten? Voor uzelf of uw familie. Ervaart u dat het lastig is te beginnen of na
de eerste pennenstreken verder te gaan? Laat uw levensverhaal door Life In Letters schrijven. Stap voor stap bouwen we
uw boek op. Gecombineerd met uw foto’s krijgt u een prachtige biografie in boekvorm.
We voeren meerdere één-op-één gesprekken. Onze ervaring is dat vreemde ogen dwingen. Tegen een onbekende aanpraten maakt de tong los. En dat verloopt altijd heel relaxed. Uit elk gesprek ontstaat een stukje van uw boek.
Denkt u dat u een geslaagde zakenman, wereldreiziger of
bekende Nederlander moet zijn om de stap naar een eigen
biografie te zetten? Dat is echt niet zo. Elke levensweg is
uniek. Ieders verhaal is de moeite waard om aan papier toe
te vertrouwen. Dat van u zeker ook!
Life In Letters is sterk in het schrijven van persoonlijke levensverhalen. In het afgelopen jaar maakten we meerdere
biografieën en een bedrijfsportret in boekvorm.
Naast levensboeken schrijven zijn we, door jarenlange
ervaring, sterk in grafische vormgeving. Denk aan logo’s,
visitekaartjes, posters, flyers, magazines, etc. Ook voor
persoonlijke uitnodigingen (b.v. huwelijksjubileum of een
ander feest) staan wij garant voor een mooie opmaak en
verzorgen wij tevens uw drukwerk.

Heeft u interesse?
Bel vrijblijvend naar 06-38716705 of reageer via
onze website: www.life-in-letters.nl
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Ook nu
staat ons team
voor u klaar!
Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

SCHOONHEIDSSALON
VANESSA KARREMAN
SCHOONHEIDSSALON
VANESSA KARREMAN
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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

Wij steunen
de lokale
ondernemers.
U ook?
VAKON, al meer dan 20 jaar een begrip in Voorschoten
Al meer dan 20 jaar is VAKON een begrip in Voorschoten; als all-round loodgieter gestart, maar inmiddels gespecialiseerd
en geschoold in Langer Zelfstandig Thuis Wonen. Vier jaar geleden heeft VAKON een nieuw pand gebouwd in de Dobbewijk en daar een funktionele en sfeervol ingerichte showroom gerealiseerd, waar de diverse mogelijkheden op het gebied
van Comfort en Veiligheid aan den lijve kunnen worden ervaren.
Het kleine familiebedrijf beschikt over veel kennis en ervaring om u in uw specifieke situatie te
adviseren. Het uitvoeren gebeurt door dezelfde
medewerkers, waardoor de lijntjes kort zijn en
het vertrouwen groot! Denkt u na over een traplift, bad eruit, douche erin, aanpassen van toilet of
badkamer, of zelfs een douchewc? Bel voor een
afspraak en laat u adviseren door de specialisten
van VAKON. Ook voor kleine aanpassingen, zoals handgrepen of steunen, kunt u bij ons terecht.
Het overige loodgieterswerk, zoals het vervangen
van een kraan of verhelpen van lekkage kunnen
we ook voor u uitvoeren.
Neem een kijkje in het gastenboek op de website
van vakon-voorschoten.nl om de ervaringen van
de klanten die u voorgingen te lezen!
In deze tijd van Corona houden wij ons aan het
veilig-werken protocol van RIVM en Techniek Nederland.

Kolijn Fysiotherapie staat ook nu voor u klaar!
“Ook in deze moeilijke periode staan bij Kolijn Fysiotherapie patiënten op de eerste plaats” zegt Rosalie Verlint-Kolijn, als
we haar vragen naar haar praktijk in tijden van Corona. “Helaas hebben veel fysiotherapiepraktijken momenteel hun deuren
(tijdelijk) moeten sluiten, maar patiënten die verwezen worden door hun huisarts of noodzakelijke fysiotherapeutische zorg
nodig hebben, kunnen bij ons terecht, aldus Rosalie.
We bieden ook zorg via telefonische- en video consulten. Verder zijn er via de website www. kolijnfysiotherapie.nl onder
de tab ‘Oefenprogramma´s’ instructiefilmpjes met oefeningen voor knieën, rugklachten, heupen en veel andere klachten
gepubliceerd. Zelfs voor thuiswerkers hebben we oefeningen opgenomen om klachten bij langdurig computergebruik te
voorkomen! Uiteraard houden we ons daarbij strikt aan de regels van het RIVM en onze beroepsvereniging. Ik vrees dat
veel patiënten met bijvoorbeeld longemfyseem of hart- en vaatklachten of diabetes door de lockdown te weinig bewegen
met alle gevolgen van dien.
Pas over enkele maanden kunnen we de balans opmaken maar ik denk dat door het uitstel van zorg, met name de patienten met chronische klachten extra zorg zullen vragen. Maar voor nu proberen we onze patiënten en ons team zo goed
mogelijk te beschermen tegen het virus. Samen maken we er het beste van!” aldus Rosalie.
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Heeft u of uw naaste hulp of ondersteuning nodig?
Neem dan contact op met Voorschoten Voor Elkaar!
We zijn iedere werkdag tussen 9.00-17.00 bereikbaar
Telefoon: 071 - 561 90 01
E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Zwaluwweg 4, 2251 MV Voorschoten - www.voorschotenvoorelkaar.nl

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:

Wij steunen
de lokale
ondernemers.
U ook?

Tandprothetische praktijk Buschman
Tandprothetische praktijk Buschman bestaat nu langer dan 15 jaar, en is inmiddels een begrip in Voorschoten en omstreken. De mensen weten dat als ze een goed advies of kwalitatief hoogwaardige gebitsprothese
willen hebben, ze in deze praktijk aan het juiste adres zijn.
Graag wil ik de mensen erop attenderen dat zodra de intelligente lock-down in verband met het corona virus voorbij is,
er weer ruimte is om een afspraak te maken voor vrijblijvend advies of een ‘second opinion’ voor wat uw uitneembare
gebitsprothese betreft. Wij zijn bij uitstek gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van uw gebitsprothese zowel
analoog als digitaal! Dit geldt ook voor protheses op implantaten. De volledige prothese zit standaard in het basispakket,
wel moet u uw eigenrisico van € 385,- betalen! Implantaten worden op aanvraag ook vaak grotendeels vergoed.
Na de lock-down houden wij ons aan de regels die zijn opgelegd door het RIVM. In verband met onze planning vragen wij
u telefonisch contact met de praktijk op te nemen voor een afspraak.
Voor reparaties kunt u bij ons terecht van maandag t/m donderdag, ook hiervoor stellen wij het zeer op prijs als u ons vooraf
belt.

Kom voor gratis advies naar de tandprothetische praktijk Buschman en maak een afspraak.
Ons telefoonnummer is 071-562 22 55 of 06 414 948 49. Weekend diensten 085-82 23 113.

Voorschoten Voor Elkaar is er voor uw vragen
over hulp en ondersteuning
Iedereen in de gemeente Voorschoten doet mee. Daarom willen we er met elkaar voor zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving. Soms lukt dat niet meer. Heeft u of uw naaste hulp of
ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Voorschoten Voor Elkaar.
U kunt bij Voorschoten Voor Elkaar terecht met vragen over:
opvoeden en opgroeien – mantelzorg – geldzaken - vrije tijd – vrijwilligerswerk – meedoen – ontmoeten – vitaliteit - ruzie en
geweld - huwelijk en relatie - verlies en rouw - hulp thuis – activiteiten – burgerinitiatieven – cursussen – buurtwerk - vervoer.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Neem gerust contact op
met één van onze medewerkers. We zijn iedere werkdag
tussen 9.00-17.00 bereikbaar. Even binnenlopen kan nu
niet, maar u mag altijd bellen of mailen.
E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl
Telefoon: 071 - 561 90 01
Adres: Schoolstraat 174, Voorschoten
Nieuw adres (vanaf medio mei): Zwaluwweg 4,
Voorschoten
Website: www.voorschotenvoorelkaar.nl

Coronahulp

Oudere en kwetsbare mensen hebben het zwaar. Maar ook
mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun
belangrijke werk door kan gaan. Bij VrijwilligVoorschoten
verzamelen we alle vraag en aanbod op één plek. Dus wilt
u iemand helpen of heeft u zelf een vraag? Kijk dan op
onze website www.vrijwilligvoorschoten.nl/coronahulp
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G. Besuyen
Rijwielspecialist
Voorstraat 13,
Voorschoten
(071) 561 27 02
www.gbesuyen.nl

in Voorschoten

Tijdschriften
Boeken
Cadeaubonnen
Kantoorartikelen
Staatsloten
Pasfoto's

Primera
Voorschoten
Schoolstraat 158a
2251 BK
071-7820500

Afscheid
nemen doen
we samen.

Uitvaartverzorger Rob van der Kraan

Advies • Ondersteuning • Zorg

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

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.

Bachlaan 21, Voorschoten
T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,
florencezorg
Monuta Van der Luit
T 071 - 573 08 30
E leiden@monuta.nl
I www.monuta.nl/leiden

Van der Luit

Wij steunen
de lokale
ondernemers.

Altijd persoonlijk,
gezellig en goed geholpen!
Voor onze klanten zijn wij, Primera Voorschoten, de vertrouwde winkel in de buurt met een unieke combinatie van producten en diensten.
Zo kun je bij Primera Voorschoten terecht voor boeken,
tijdschriften, dagbladen, wenskaarten, kantoorartikelen,
cartridges, cadeaukaarten, tabak, postzegels, Staatsloterij,
Lotto en beltegoed.

Primera Voorschoten is Authorised Reseller van Apple en
heeft daarnaast een uitgebreid assortiment van telefoonaccessoires van Samsung en Belkin.

Ook kun je bij Primera Voorschoten professionele pasfoto’s
laten maken volgens de gestelde richtlijnen. De pasfoto’s
zijn geschikt voor een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Primera Voorschoten werkt met een gratis spaarsysteem.
Zo ontvang je met de Primera Spaarpas bij aankoop van
een HP, Canon of Epson cartridge van minimaal € 24,99
een gratis pak printpapier.

Tevens dient Primera Voorschoten als PostNL Postkantoor.
Zo kun je hier terecht voor het versturen, retourneren en
ontvangen van je pakketten, (aangetekende)brieven en
poststukken en voor RDW-diensten.
Ook kun je bij Primera Voorschoten veilig geld opnemen via
de pinautomaat van de Rabobank.

Bij aankoop van de achtste wenskaart (geheel assortiment)
ontvang je met de spaarpas een gratis wenskaart naar keuze t.w.v. € 2,50 en bij aankoop van het achtste puzzelboekje
(geheel assortiment) ontvang je een gratis puzzelboekje
naar keuze t.w.v. € 2,50. Daarnaast spaar je voor gratis 1/5
Staatsloten met de spaarpas.

Primera Voorschoten beschikt over een uitgebreid assortiment van mobiele accessoires. Het assortiment bestaat uit
opladers, oplaadkabels, headsets, powerbanks, autohouders en SD kaarten.

Primera Voorschoten
Schoolstraat 158a
Voorschoten
071 7820500

Voorschoten

Rob van der Kraan, uitvaartverzorger bij Monuta
Wie had dat gedacht? Ik niet. Na een aantal jaren als vertegenwoordiger en storemanager
in o.a. kleding en sportartikelen is dit wel wat anders. Een wat mindere tijd in de detailhandel
deed mij besluiten het roer om te gooien. Tot op de dag van vandaag heb ik daar geen moment
spijt van gehad. Elke keer begint mijn avontuur opnieuw.
De uitdaging om met de familie een passend afscheid voor hun dierbare te bewerkstelligen.
Het onmogelijke mogelijk maken. Het geeft dan ook veel voldoening wanneer de familie mij
bedankt en alles is verlopen zoals zij dat voor ogen hadden. Elke uitvaart is anders en elke
uitvaart is bijzonder. Samen met u zorg ik ervoor dat u op passende wijze afscheid kunt nemen
van uw overleden dierbare.

“Ik zet mij elke
dag in met hart
en ziel om er van
begin tot het einde
te zijn voor u”
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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

Wij steunen
de lokale
ondernemers.
U ook?
Sportinstituut Goederaad vernieuwt!
Zoals iedere sportschool moesten ook wij half maart de deuren sluiten vanwege Covid-19. Dit betekent echter niet dat wij hebben
stilgezeten. Natuurlijk hebben we onze klanten voorzien van trainingsfilmpjes waarmee ze thuis aan de slag konden. Daarnaast
hebben we plannen gemaakt hoe we na het Coronatijdperk nog beter aan de behoeften van onze klanten tegemoet kunnen komen. We voeren daarom diverse vernieuwingen door. Dit betekent verbeteringen aan ons pand aan de Raadhuislaan en vernieuwing van onze website en naam! Sportinstituut Goederaad wordt Goederaad Sport.
Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar een betere balans tussen ons actief sportaanbod, zoals conditietraining en judo, en de wat
rustigere bewegingsvormen, zoals Seniorengym en Taijiquan. Ter aanvulling op ons lesaanbod hebben we daarom yogadocente
Joke van Dorsselaer gevraagd om op onze sportschool Hatha Yoga en stoelyoga te komen geven. Stoelyoga is zeer geschikt voor
personen die niet de mogelijkheid hebben om yoga op de mat te beoefenen. Yoga maakt spieren en gewrichten soepeler, bevordert de motoriek en de concentratie, en neemt spanningen
weg. Stoelyoga is door iedereen te beoefenen, overal en
altijd. We nodigen u van harte uit voor een gratis proefles
stoelyoga of één van onze andere lessen, zie:

www.goederaadsport.nl.

Om je zelf te kunnen onderscheiden moet je anders zijn.
En daarom heeft Dipas drie Paper Specials bedacht waarmee dat kan!
is papier dat via NFC-technologie met een smartphone communiceert. Door DigitaalPapier laat Dipas de grenzen tussen
digitale communicatie en traditionele print verdwijnen. DigitaalPapier heeft een geïntegreerde RFID chip en is verkrijgbaar in verschillende papierkwaliteiten. Deze chip kan worden gelezen door uw telefoon er simpelweg vlakbij te houden. Vervolgens wordt er automatisch verbinding
gelegd met een door u gekozen URL, zonder iets te hoeven scannen of een app te openen. Dit geeft oneindig veel mogelijkheden. Van een verwijzing
naar uw website tot bijvoorbeeld een prijsvraag met daaraan gekoppeld een database. En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. En het
mooie van het geheel is dat de impact van campagnes gemeten kan worden door een speciale portal welke een variatie aan data oplevert.

MagnetischPapier is papier met een magnetische coating. Hiermee kunt u makkelijk reclameboodschappen overbrengen op onverwachte
plaatsen.Gelijk klaar voor gebruik op metalen ondergronden. En makkelijk verwijderbaar.

MULTILOFT is een papiersoort welke je kunt opbouwen uit maximaal 4 papierlagen tot één geheel, waardoor je extra dik papier creëert

met eventueel verschillende kleuren. Zeker voor visitekaartjes of kaarten is dit een papiersoort waarmee je je echt kunt onderscheiden. Zo verhoog je de attentiewaarde!

DigitaalPapier

MagnetischPapier

Multiloft

Meer weten? Neem contact met ons op! 079 3418606 • info@dipas.nl
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Voor al uw
fietsplezier!
(Zie kortingsparade
achter in dit blad)

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Interieurbouw op maat

SHOWROOM (open op afspraak)
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96 houtbewerkingrido.nl

Kasten
TV-meubels
Wandmeubels
Radiatorombouw
Erkerbanken
Rivier(epoxy)tafels

Wij steunen
de lokale
ondernemers.
U ook?
Garagebedrijf MCS voor veilige kilometers!
In het centrum van Voorschoten vindt u de ruime garage van Michel
van den Berg. Hier repareert hij samen met Mischa dagelijks vakkundig elk type en merk (bedrijfs)auto. Ook voor de APK-keuring,
de aanschaf, opslag en het verwisselen van winter- naar zomerbanden (of andersom) kunt u bij MCS terecht. Wilt u in deze periode
liever niet naar de garage komen? Als extra service voor alle Voorschotenaren in deze coronacrisis halen de heren van garagebedrijf
MCS gratis uw auto op voor reparatie of onderhoud en brengen deze
daarna weer terug.
Sinds 2019 verkopen Michel en zijn zwager Mischa ook betrouwbare
occasions. Bekijk de website garagebedrijfmcs.nl voor een steeds
wisselend aanbod van auto’s en maak een afspraak. Wilt u liever ’s avonds of in het weekend een testrit maken met één van onze
occasions? Dat kan! Als u eerst even belt, zorgen Michel en Mischa dat de auto voor u klaarstaat. Uiteraard houden ze altijd 1,5
meter afstand en werken zij volgens de regels van het RIVM.
Neem telefonisch contact op met Michel en Mischa op 071 3626 477 en maak een
afspraak voor onderhoud, reparatie van uw auto of een proefrit in een occasion!

Garagebedrijf MCS Kalkoenstraat 2 • 2252 VW Voorschoten • 071 3626 477 • +31 6 55891111 • www.garagebedrijfmcs.nl

RIDO, Interieurbouw op maat
Passie voor hout en maatwerk, dat is de kern van ons bedrijf.
Iets moois ontwerpen en creëren, in samenspraak met de klant,
en vervolgens het product op maat leveren en monteren. Vele
blije gezichten hebben wij al voorbij mogen zien komen.
Iets moois maken, dat zit hem in grote dingen zoals materiaal,
ontwerp en kleur maar vooral ook in de kleine dingen waar aandacht aan gegeven moet worden zoals scharnieren in bijpassende kleur, onzichtbare demontabele verbindingen, verstek
verbindingen en de richting van de houtnerf. Details maken het
verschil tussen prima en uitstekend.
Wij staan voor kwaliteit en werken milieubewust. Al ons houtmateriaal is voorzien van het FCS keurmerk. Dit keurmerk staat
voor verantwoord bosbeheer, bescherming van het leefgebied
van planten en dieren en respect voor lokale bevolking en arbeiders. Overige materialen zijn uitsluitend A-merken, ditzelfde
geldt voor onze machines en gereedschappen en onze lakken
zijn op waterbasis vermengd.
In 2014 zijn wij klein begonnen met het maken van radiatorombouwen en vensterbanken op maat. Deze passie is uitgebreid
tot interieurbouw op maat. Door de toegenomen vraag naar
andere op maat gemaakte meubels is ons bedrijf inmiddels
ingericht op het veelzijdig fabriceren van bijvoorbeeld kasten,
wandmeubels en tafels. Wij hebben o.a. een café, kapperszaak
en schoenwinkel voorzien van maatwerkmeubels.

Het leukste van mijn bedrijf vind ik het persoonlijk contact met
de klant. Brainstormen over een idee, hier een 3-D tekening
van maken en dit realiseren in het ontwerp.
Keuze uit tientallen materialen, diktes, afwerkingen, kleuren,
vormen en maten. Niets is hetzelfde, dat houdt ons vak zo uitdagend en mooi. Speciale wensen verwelkomen wij, wij denken met u mee en geven graag advies voor maatwerk in uw
interieur.

Interieurbouw op maat

SHOWROOM (open op afspraak)
Industrieweg 17B, Voorschoten.
06 364 898 96

houtbewerkingrido.nl
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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

Woningtextielhuis

woon- & slaapcomfort

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

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.
*Korting niet geldig op lopende acties.

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

www.woningtextielhuis.nl

Wij steunen
de lokale
ondernemers.
U ook?
DROOMVISIE, omdat een goede nachtrust belangrijk is

WWW.DROOMVISIE.NL
Droomvisie Beddenspecialisten is een familiebedrijf dat al ruim 20 jaar geleden de deuren opende in Wassenaar. Kort daarop
volgde een tweede winkel in Voorschoten. Met de ruime keuze uit verschillende merken zoals Pullman, M-line, Velda,VI-Spring,
Treca de Paris en sinds kort Equilli, zit er nagenoeg altijd een bed voor u bij.

Een verkeerd
hoofdkussen
is dodelijk
vermoeiend

Nu zijn het bijzondere tijden en is uw nachtrust zeer belangrijk. Bij Droomvisie wordt u goed geadviseerd en neemt men echt de
tijd. Ook de 1,5 meter afstand is in de ruime winkels geen probleem. Zou dit voor u nog niet voldoende zijn en wenst u ivm de
COVID-19 de enige klant in de winkel te zijn, dan hebben zij ook Private shopping. U kunt hiervoor een afspraak maken.
Het bezorgen van de bedden geschiedt door eigen personeel. En indien nodig voeren zij ook de oude matrassen voor u af.

Voor u als VOV lid krijgt u 7,5% korting op uw aankopen.

Dit geldt ook voor het bedtextiel. Merken als Cinderella, Essenza, Kardol & Verstraeten, Town & Country, Damai of Egyptisch
katoen Lysdrap zijn op voorraad. Een goed hoofdkussen zet de
puntjes op de ‘i’ voor de lichamelijke ondersteuning. Vormvast,
stevig, comfortabel of donszacht. Bij Droomvisie zijn er kussens
te kust en te keur.
En nu de zomer weer ligt te loeren zijn er ook koele dekbedden of
dekbedden voor het hele jaar. Een vulling van katoen, zijde, wol
of dons in de warmteklasse die u wenst.
Maak van uw dag een droom, bij Droomvisie!

Woningtextielhuis, een begrip
binnen Voorschoten en omgeving
Woningtextielhuis is al jarenlang een bekend begrip binnen Voorschoten en omgeving. Wij leveren van alles om uw woning nog
mooier en comfortabeler te maken.
Wij verkopen:

- Gordijnen
- Bedden & bedtextiel
- Vloeren
- Raamdecoratie / horren
- Behang
- Badkamer & toiletartikelen

Kom uw ideale
kussen (bed)
WWW.DROOMVISIE.NL
testen in één van onze winkels
Voorschoten | Schoolstraat 109A | 071 532 81 34
Wassenaar | Langstraat 49 | 070 511 96 35

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

Wij adviseren onze klanten persoonlijk en wij komen zelf bij u
langs om alles op te meten en op te hangen en of te plaatsen.
Onze stoffeerders hebben jarenlange ervaring en ons verkoopteam staat graag voor u klaar in onze overzichtelijke en gezellige
winkel.
Wij hebben iedere maand mooie acties en kortingen voor u!
Via onze website blijft u op de hoogte!

www.woningtextielhuis.nl
Wij zijn geopend: Dinsdag t/m vrijdag : 09.00 - 17.30
Zaterdag: 09.00 - 17.00

Treubplein 2, Voorschoten
Tel.: 071 561 79 79
info@woningtextielhuis.nl
www.woningtextielhuis.nl
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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.
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Rical Cleaning Products
VOORSCHOTEN
071 576 76 71

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

Wij steunen
de lokale
ondernemers.
U ook?
Desinfecteren zonder iets aan te raken

De komende tijd blijft desinfecteren heel noodzakelijk. Voor bedrijven, winkels en andere plaatsen waar veel mensen komen, is
de volgende aanbieding een uitkomst: een desinfectie zuil met een automatische no touch schuimdispenser, vier batterijen en
een doos met 4x1100 ml vullingen. Het apparaat is heel zuinig: één vulling geeft 2750 schuimdoseringen. Prijs van een complete
set inclusief de vullingen is € 399,- ex btw, franco thuis geleverd. De zuilen zijn nu volop in productie en leverbaar vanaf week 17.
Wie interesse heeft neemt contact op met:

Rical Cleaning Products

Dobbeweg 10, 2254 AG Voorschoten.
Rick van der Hooft, 071-5767671, info@rical.eu

Heb ik alles wel goed geregeld?

Deze vraag krijg ik als notaris regelmatig.
Men denkt vaak nog wel aan alles wat geregeld moet worden
bij overlijden. Maar wat gebeurt er als u ziek wordt en zelf
geen beslissingen meer kan nemen?
Door de huidige uitbraak van het Corona-virus borrelt bij
velen deze vraag in alle hevigheid op. Plotselinge ziekte en
soms helaas ook overlijden van dierbaren is confronterend.
Pas dan beseffen velen wat er allemaal bij komt kijken in zo’n
situatie.
De vraag dan is: “Wat dan als het mij overkomt? Heb ik alles
wel goed geregeld?”
Als u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, zou u
kunnen denken dat uw echtgenoot direct namens u mag
handelen. Of medische beslissingen mag nemen als u dat
niet meer zelf kan. Toch is dat niet zo vanzelfsprekend.
Als u niets vastlegt, mag niemand zomaar namens u handelen. Uw familieleden kunnen wel via de kantonrechter een
bewindvoerder laten benoemen. Dat is een lastige en tijdrovende procedure die niet altijd het gewenste effect oplevert. Met een levenstestament houdt u de touwtjes strak in
handen!
Wilt u meer informatie over een testament of een levenstestament? Neem gerust contact met ons op! Wij zijn u graag
van dienst.
Notaris Pérez
Rouboslaan 34
2252 TR Voorschoten
071- 33 33 000
info@notarisperez.nl

Achter Sandra 4 Events zit Sandra de Jong. Zij zegt: ik heb 16
jaar gewerkt bij Rabobank Den Haag e.o., waarvan tien jaar als
Event- & Projectmanager en (marketing) communicatieadviseur.
De laatste vijf jaar bij de Rabobank heb ik mij toegelegd op het
organiseren van evenementen, zoals o.a. 16 evenementen in
twee weken tijd tijdens de Rabobank Hockey World Cup 2014.
In 2015 ben ik gestart als zelfstandige in event- en projectmanagement. Sindsdien heb ik diverse mooie kleine en grote evenementen mogen organiseren. Zo ben ik al 4 jaar betrokken bij
de organisatie van ‘Beats & Bites Voorschoten’ (voorheen Voorschoten Jazz Culinair), heb ik ‘Voorschoten Voor Elkaar’ op de
kaart gezet met de organisatie van de ‘Week van de Mantelzorg’
en heb ik zowel in Voorschoten als in Wassenaar de maatschappelijke beursvloer mogen organiseren.
Wil jij een evenement gaan organiseren en heb je een eventmedewerker die langdurig ziek is? Is er iemand met zwangerschapsverlof? Of heb je gewoon extra handjes nodig? Door
diverse oorzaken kun je soms wel wat hulp gebruiken. Een flexibele kracht is dan een uitkomst. Als eventmanager zorg ik voor
de perfecte uitvoer van jullie event. Samenwerken en tegelijkertijd volledig ontzorgen. Persoonlijk, met korte lijnen en daarom
uitzonderlijk flexibel!
Bel of mail mij en dan
kijken we wat we voor
elkaar kunnen betekenen!

mail@sandra4events.nl
06 146 267 58
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Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Het sprookje van Gisella
Het sprookje begint mooi en zou eigenlijk een gelukkig
einde moeten hebben zoals dat hoort in sprookjes. Maar
Gisella blijft wel met beide benen op de grond wanneer ze
ingaat op de Covid-19 epidemie.
Toch wil ik enkele opmerkingen maken. Zij vergelijkt deze
pandemie met de Spaanse griep, die ten onrechte die
naam heeft gekregen. Maar het aantal slachtoffers dat ze
noemt wijkt sterk af van de aantallen die Wikepedia geeft.
Mogelijk is er een drukfout opgetreden, maar ik wil toch
even de getallen noemen die ik zelf op internet heb opgezocht.
De Spaanse griep kwam in drie golven. De eerste golf
kwam in het voorjaar van 1918, de tweede in het najaar
van dat zelfde jaar. De derde golf kwam in 1920. Toen was
inmiddels 1-5% van de wereldbevolking er aan overleden.
In totaal zouden er 50-100 miljoen dodelijke slachtoffers
zijn op een wereldbevolking van 1,9 miljard. In Nederland
zou het aantal dodelijke slachtoffers ongeveer 60.000 zijn
geweest. Als je deze getallen vergelijkt met de naar schatting 8,5 miljoen doden door de oorlogshandelingen tijdens
de eerste wereldoorlog, dan wordt pas duidelijk wat een
pandemie kan aanrichten.
De grote marges in de getallen maken duidelijk dat niet
helemaal duidelijk was wie er aan de griep was overleden

en wie aan iets anders. Ook toen waren er kwakzalvers
en bedriegers die claimden een goed middel tegen deze
griep te hebben. Ik reken hierbij ook de recente uitspraak
dat ontsmettingsmiddelen inspuiten zou helpen. Opmerkelijk is altijd dat dit soort kwakzalvers het niet op zichzelf
demonstreren. Het is wel zeker dat je die griep niet krijgt
als je ontsmettingsmiddelen inspuit. Je gaat dan namelijk
al dood aan die injectie.
Een groot verschil met Covid-19 is dat bij de Spaanse
griep de dood doorgaans heel snel optrad. Hopelijk gaat
het in één opzicht er wel op lijken. Na 1920 is de Spaanse
griep niet meer opgedoken. Toen was inmiddels 1/3 van
de wereldbevolking er al eens mee besmet geweest. Het
zou fijn zijn als we ook een dergelijke groeps-immuniteit
zouden kunnen bereiken. Een vaccin zal nog wel even op
zich laten wachten.
Tot het zover is zeg ik met Gisella, laten we vaak de handen wassen en afstand houden.
Kom je op een smalle weg en kom je iemand tegen en is
die 1,5 meter niet haalbaar, dan draai je gewoon je hoofd
van die persoon af. Het is natuurlijk niet leuk iedere tegenligger als een potentiële moordenaar te zien, maar hopelijk
zijn deze maatregelen maar tijdelijk en komt er aan het
sprookje van Gisella toch een gelukkig slot.
Carli Gispen-Vos

Bij het lezen van het ingezonden stukje van An Meershoek, in het aprilnummer, herinnerde ik het me meteen.
Dat waren wij, en we moesten inderdaad altijd overvaren naar school.
Er stond een vrouw aan de kant en ze
zei dat haar hond tussen de ijsschotsen was verdwenen, in mijn herinnering was het een spaniel.

Een opgevangen gesprekje, toen het nog kon. “Wordt je handschrift ook zo slecht?” Nou, sprekend voor mezelf: soms kan ik
mijn eigen boodschappenlijstje niet ontcijferen (raar als je het over
letters hebt).
Het is ook lang geleden dat ik leerde schrijven. Eerst met een leitje
en een griffel met daarbij een houten griffeldoos en een blikken
doosje met aan de ene kant een sponsje en aan de andere kant
een stukje zeem. Bij het natte sponsje deed je een bruine boon die
na een poosje een worteltje kreeg.

Grappig als je dat na 57 jaar terug
leest. Wij wonen nog steeds in Voorschoten en hebben Vlietwijk zien bouwen.
Berna Kortekaas

Wat later kwam de kroontjespen en een inktpotje in de schoolbank.
Als je goed je best deed mocht je ze wel eens bijvullen. Gelukkig
had ik geen haarvlechten want het gebeurde wel dat jongens het
leuk vonden die van het meisje voor hen stiekem in de inkt te laten
zakken.
Als ik nu naar mijn achterkleinzoon kijk die op die leeftijd met zijn
tablet in de weer is zijn de tijden wel erg veranderd. Een tablet is
voor mij nog steeds een plak chocola.
An Meershoek
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Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

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

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

UW WONING
VERKOPEN
DOET U BIJ ►

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

Theo

Dit ingezonden artikel voor lezers van uw blad zal wat mij betreft net zo eenmalig zijn als de viering op deze manier van de
koningsdag 2020. Allereerst zal ik me even voorstellen. Mijn naam is: J. van de Berg-Snippe, Burgemeester van Eijklaan 65
te Voorschoten. Dit artikel gaat niet over mij maar over Theo Bakker.
Toen wij, Frans van de Berg en ik, een drietal jaren geleden verhuisden van Baarn naar Voorschoten, leek het na verloop
van tijd een goede gelegenheid wat meer van deze plaats te leren kennen en wel door gehoor te geven aan de oproep om
de krantjes van de VOV rond te brengen. Frans fietst graag, maar liever niet doelloos. Dus zie daar: het mes snijdt aan twee
kanten.
Voordat mijn missie kon beginnen, belde Theo met het verzoek of hij langs mocht komen om e.e.a. uit te leggen. Natuurlijk
kon dat (toen nog wel) en toen hij langs kwam, hadden wij het gevoel hem al tijden te kennen. Zeer bescheiden beschreef hij
zijn rol, die hij naast het verzorgen van zijn vrouw en andere zaken vervulde. Ik heb hem toen een tip van mijn vroegere chef
gegeven. ‘Je hoeft niet te hoog van de toren te blazen, maar je moet jezelf ook niet te goedkoop verkopen.’
Het systeem dat hij voor de bezorging opgezet heeft, is voorwaar geen kleinigheid. Als er iets mis ging, nam hij altijd de schuld
op zich, terecht of onterecht. Hij wordt nu door de omstandigheden gedwongen het stokje over te dragen aan zijn broer Frans.
Dit gaat hem aan zijn hart, zeker niet t.a.v. zijn broer Frans, maar omdat hij het met hart en ziel deed.
Naast de twee Fransen (allebei van de Berg) komt er nu een derde Frans bij. Je zou bijna aan een “franse” overheersing kunnen denken. Wij hebben natuurlijk op deze derde Frans alle hoop gevestigd. Want als we Theo mogen geloven en wie doet
dat niet, kan deze Frans wel Burgemeester worden. Aldus zijn moeder.
Nu komt mijn punt: Theo Bakker verdient in mijn overtuiging een lintje!
Hartelijke groet,
Jannie van de Berg-Snippe

Corona, waarom?
Corona, Corona, het woord
dat onze samenleving zo verstoort.
Je naam het klinkt zo mooi
maar het voelt ons als een prooi
van je onzichtbare kracht
die sinds maart verwarring bracht.
Voor verplegend personeel
wordt het bijna te veel
dag en nacht werken op de IC
wat een spanning brengt dat mee.
Verpleeghuizen, bezoek taboe
langzaam zie je hoe
het de geest van de oude garde
steeds meer verwarde.
Leeg zijn theaters, musea en kerk
kunstenaars, acteurs, musici geen werk.
Wat een klap voor onze cultuur
gezellig uit eten, in ‘t café een borreluur
dicht alle deuren
op straffe van bekeuren.
Geen fysio, tandarts, kapper, pedicure
maar binnen blijven tussen 4 muren.
Bezoek aan de Supermarkt is toegestaan
maar slechts in je eentje naar binnen gaan.

Geld verdienen, voor velen nu niet
menig zaak op weg naar failliet.
Overrompelend is de situatie
maar…. het is toch een prestatie
want wat een creativiteit
ontwikkelt zich in deze moeilijke tijd.
We laten ons niet het veld uit slaan
gaan er met z’n allen tegenaan.
Scholen binnenkort weer open
op gepaste afstand buiten lopen.
Ook duurt het niet te lang
komt het Openbaar Vervoer weer op gang
alles volgens aangepaste lijnen
tot Corona weer gaat verdwijnen.
We alles rustig moeten laten bezinken
op een terras weer ons drankje drinken.
Heel veel sterkte wensen
aan alle diep geraakte mensen.
Maar… Corona, je was niet helemaal verkeerd
misschien heb je de wereld ook iets geleerd
en gaan we vol vertrouwen
gezamenlijk aan een nieuwe toekomst bouwen.
Wilna Cordess
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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

rij

van Huls
t

RederijDagtovan Hulst
van Hulst chten, Rondvaarten
Dagtochten, Rondvaarten
& Arrangementen

Dagtochten, Rondvaarten

& Arrwww.rederijvanhulst.nl
angeme
nten

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



Ook
voor klein
onderhoud!

t 071 514 98 59 m 06 15 08 11 77

PUZZELEN

KOPIJ
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) via:

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 juli/aug is:

UITERLIJK(!) 10 juni
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
ROEST
TWEEWIELERS

Schoolstraat 62
071 561 24 96
Korting navragen in de winkel

10% korting op
onze geldende
tarieven
Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Wilt u ook
adverteren
op deze pagina?
Neem contact op via:
advertenties@vovvoorschoten.nl

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

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

* 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

5% korting
op het
notarieel
honorarium

WONINGTEXTIELHUIS
Treubplein 2
071 561 79 79

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

G. BESUYEN

7,5% korting

mspiegeler2@gmail.com
Johan Willem Frisolaan 3c
0614641125

Rijwielspecialist
Voorstraat 13
(071) 561 27 02

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

Korting navragen in de winkel

PEDICURE
SONJA ZOETEMELK-NEDERHOF

Op vertoon van uw
VOV ledenpas:

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

koffie bij ons
voor €1,25

Molenlaan 35, Voorschoten

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

VOV leden ontvangen 10% korting

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

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

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.

Uw beauty specialist
aan huis
Tel: 06 101 306 64
sharinashairstyling@outlook.com
sharinashairandbeauty.nl

Koopt u ook
bij onze
adverteerders?
VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO N-HOFLAND!
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AKTIVITEITEN IN HET VSC

COLOFON

VOV SENIORENCENTRUM

V-aktiviteiten

lle VO
Prof. Einsteinlaan 3,AVoorschoten.
pig afgelast.
Tel: 071 888 86 34 zijn voorlo
www.vovvoorschoten.nl ouden u op de
We h

BRIDGEN

hoogte!

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

CORRESPONDENTIEADRES:

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

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

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

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

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

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: Frans Bakker, Tel: 071 576 38 20

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

JEU DE BOULES
Dinsdagmorgen van apr/ okt

DAGREIZEN

Emelie Rijnbeek,
Tel: 06 398 701 42

MEERDAAGSE REIZEN
Hans Zwaan,
Tel: 071 576 45 57

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

