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Wanneer ik loop in Oldenzaal
Of Middelburg of Stadskanaal
Dan komt er altijd iemand aan
Die vraagt: Weet u de Lindelaan?
Zo iemand vraagt dan met een blik
Vol blij vertrouwen. Dan zeg ik:
Pardon, ik ben hier zelf vreemd.

Komt er weer oorlog? Vragen zij,
Komt er nog eens een tiende mei,
En heeft het leven dan wel zin?
Zo ja, waar zit die zin dan in?
En zijn wij op de goede weg?
Waarop ik altijd treurig zeg;
Pardon, ik ben hier zelf vreemd,

En zo ontmoet ik alle dagen
Figuren die maar blijven vragen
Waar gaan wij heen met de cultuur
En waarom is de jam zo duur?
Is er nog hoop in deze tijd?
Dan moet ik zeggen, tot mijn spijt:
Pardon, ik ben hier zelf vreemd

Maar om u heen zijn mensen zat
Die altijd weten hoe of wat
Zij weten waar in dit bestaan
De weg is naar de Lindelaan.
Annie M.G. Schmidt
Uit: Tot hier toe

Voor een dag van morgen
Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.
Maar zeg het aan geen mens,
ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man
alleen maar een vrouw
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.
Hans Andreus
Uit: Al ben ik een reiziger

Twijfel
Ik twijfel
Of ik naar bed zal gaan
De nacht duurt mij te lang
Het donker en de eenzaamheid
maakt mij onzeker
maakt mij bang
Toch ga ik iedere morgen
het leven tegemoet
Voor al het lieve
voor al het mooie
wat het leven
leven doet

Van de Redactie
In dit zomernummer staat onze toekomst centraal. Na 1 juli gaat de vlag van het seniorencentrum weer uit. In het bericht van het
bestuur leest u welke activiteiten langzaamaan op gang komen. Andere activiteiten blijven nog ‘on hold’. We kijken uit naar het nieuwe
toekomstige normaal waarin we nog meer dan voorheen voorzichtig zullen zijn in de omgang met elkaar. Een gematigd ‘hoera, hoera,
hoera’ is op zijn plaats.
Nu de wereld wacht op een toekomstig vaccin tegen Covid-19 herinnert Monique heel toepasselijk aan het oude vaccineren. Hoe en
wat leest u in haar stukje. Hunkert u net als ik zo naar een vakantiebestemming? Lees dan het sprookje ‘De toekomst’ van Gisella en
bedenk hoe het zal aflopen. Dico vraagt zich in zijn artikel af wat we na de coronatijd met ons allen gaan doen. We zullen zien hoe het
verschonen van ons land Europa en de hele aarde uitpakt.
Hoe mooi is het om te lezen dat de 95-jarige mevrouw A.H. Verboon-van der Plas haar rijbewijs verlengt. Ik wens haar nog veel veilige
kilometers toe. En het verslag van Lief en Leed staat weer in de Nieuwsbrief hoor mevrouw Verboon! Lief en Leed belde met een
aantal van onze leden. Daar waren heel wat jarigen bij. Van harte gefeliciteerd allemaal!
Voorschoten Voor Elkaar laat weten dat zij per 1 september een nieuwe fase in gaan. Yvonne van Balen volgt dan de vertrekkende
directeur Ria van Vliet op. Bij Voorschoten Voor Elkaar kunt u terecht als u vragen heeft of problemen ervaart op het gebied van onder
andere sociaal contact, wonen of mantelzorg (071 561 90 01).
In de Nieuwsbrief leest u artikelen waar we af en toe best leuke reacties op krijgen. Weet u dat iedereen van de VOV een verhaal voor
de Nieuwsbrief mag insturen? Ja, u ook. Hebt u een interessant of leuk verhaal? Stuur het ons. De redactie doet dan haar best het
te plaatsen. Stuur altijd naar kopij@vovvoorschoten.nl. Handgeschreven verhalen kunt u aanleveren via Mieke van Berkum. Op de
laatste pagina vindt u meer informatie.
Enkele weken geleden schrok de wereld op van de dood van George Floyd. De beelden op TV waren schokkend om te zien. Wereldwijd werd gedemonstreerd tegen racisme. In Amsterdam pakte dat nogal ongelukkig uit voor burgemeester Halsema, toch is
het duidelijk dat racistische uitingen niet meer in deze tijd passen. Ik ben het daar al heel lang mee eens. Toen ik in de jaren 60 als
knulletje bij mijn tante Nel in Amsterdam logeerde, werd mij het antiracisme ingeprent. Zij was fervent aanhanger van Martin Luther
King en vervloekte rassenhaters. De langspeelplaten van Fats Domino werden
grijsgedraaid. Het maakte veel indruk.
In de antiracismedemonstraties wordt anders tegen onze geschiedenis en bestaande gewoonten aangekeken. Beelden van kolonialen gaan het museum
in en oude televisie-uitzendingen worden opnieuw getoetst op racistische uitingen. Vandaag kwam in het nieuws dat de BBC een aflevering van de televisiekomedie Fawlty Towers van de zender haalt. U herinnert zich nog wel
de kolderieke scenes van Basil de hoteleigenaar, Sybel de echtgenote, Polly
het kamermeisje en Manual het manusje-van-alles. De bewuste aflevering is
volgens de BBC aanstootgevend, terwijl hoofdrolspeler John Cleese beweert
met de aflevering juist kritisch tegenover discriminatie en racisme te staan. Zo
lopen de meningen uiteen.
Het is jammer dat – als we er in meegaan – we in de toekomst overal op
onze tenen moeten lopen en nergens meer om mogen lachen uit angst
dat iemand zich aangesproken voelt. Een wereld van strakke gezichten,
zonnebrillen op en mondkappen voor. Gisella: ‘Bedenk een vrolijk einde aan
jouw sprookje!’. Ik ga in ieder geval zelf niet in dit doemdenken mee en ga
genieten van de voor ons liggende zomermaanden. Doet u dat vooral ook. Blijf
voorzichtig, maar geniet van elke dag. Tot na de zomer!

COVERFOTO JUNI

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Een prachtige foto gemaakt door
Willem Burwick.

Veel leesplezier!

De coverfoto van de extra juni-editie
zal voor iedereen duidelijk zijn. Met
onze rug richting het gemeentehuis
kijken we de schoolstraat in.

De volgende Nieuwsbrief is het september nummer. Inzendingen die ons
uiterlijk 10 augustus bereiken zullen
we graag opnemen.

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

Allereerst hoop ik dat u de afgelopen Coronaperiode goed bent doorgekomen. Het gaf wel een geweldige verandering
aan ons ‘ouderenbestaan’. Met uitzondering van onze prachtige nieuwsbrieven heeft onze vereniging twee maanden
vrijwel stilgelegen. Gelukkig ziet de toekomst er weer wat rooskleuriger uit.
Als bestuur hebben we na vele digitale vergaderingen weer onze eerste fysieke vergadering sinds 11 maart kunnen
houden. In deze vergadering hebben we o.a. de mogelijkheden besproken om in de komende tijd weer mondjesmaat
een en ander op te pakken.
Langzaamaan gaan we naar het z.g. ‘nieuwe normaal’. Er is de afgelopen tijd met alle coördinatoren van de diverse
activiteiten overleg geweest. Een aantal van hen wil wachten tot 1 september, maar enkelen hebben al toegezegd om
met in acht neming van de 1,5 m afstand na 1 juli weer te beginnen. Bij kleine groepjes is dat zeker mogelijk, zoals
de dinsdagochtendkoffie, breien, tekenen en schilderen, jeu de boules en biljarten. Wel onder de strikte voorwaarde
dat u geen verkoudheidsklachten hebt!
Voor de bridgers en klaverjassers ligt het wat moeilijker om aan de 1,5 m. eis te voldoen. Spijtig genoeg zien we ook
nog geen mogelijkheid voor de vrijdagmiddagsoos met de daarbij behorende gezelligheid. Helaas mag ook ons VOVzangkoor Happy2gether nog niet komen zingen.
We begrijpen dat dat voor velen een tegenvaller is, maar druk pratende en/of zingende groepen bij elkaar in ons toch
al niet zo royale gebouw is echt nog te riskant en wat betreft zangkoren ook nog niet toegestaan van overheidswege.
Hopelijk is dat nog maar tijdelijk en komen er spoedig versoepelende maatregelen, misschien per veiligheidsregio.
Wat de jaarvergadering betreft durven we nog niets definitief vast te leggen. We hopen dat in de komende tijd de
maatregelen zo veranderen dat deze door kan gaan op 16 oktober. Of dit gaat lukken is o.a. afhankelijk van het aantal
leden dat aanwezig wil zijn. We moeten immers de 1,5 m. afstand houden. Daarom vragen wij u als u van plan bent
te komen dit te melden aan onze secretaris zodat we een idee hebben hoe we de zaal kunnen indelen met 1,5 m.
afstand.
We blijven de overheidsmaatregelen van week tot week bekijken en ideeën uitwerken om de komende tijd toch weer
meer activiteiten mogelijk te maken. Degenen die op 1 juli wel gaan starten zullen bij binnenkomen van de zaal hun
handen moeten ontsmetten en er zijn met stickers looproutes aangegeven om steeds de anderhalve meter afstand
te waarborgen. Ook staan er op diverse plaatsen flacons om uw handen te desinfecteren. We puzzelen nog op meer
bescherming, zoals plastic schermen, maar voorop zal steeds staan dat het in ieder geval nog gezellig moet zijn
om te komen, want dat is toch de
opzet. En dat zal zeker lukken,
want ook de terrassen zijn weer
volop bezet en wat daar lukt,
moet bij ons ook kunnen!
Als de vlag uithangt, is ons verenigingsgebouw weer open.
Alle activiteiten die weer kunnen opstarten melden we via de
nieuwsbrief en altijd direct op
onze VOV-website.

Aat Stahlie

Elly Vogelaar

Gé van Niekerk

Dik Zweers

André in ‘t Veen

Peter de Boer

Tot zolang, geniet van de zomer,
van de natuur in uw eigen tuin of
omgeving en van de mensen om
u heen.
Namens het VOV Bestuur
zeggen wij: Graag tot ziens!
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Revalidatieprogramma
voor post-corona
patiënten!
In samenwerking met uw huisarts
en andere zorgverleners
Kolijn Fysiotherapie is aangesloten bij Chronisch ZorgNet
Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

SCHOONHEIDSSALON
VANESSA KARREMAN
SCHOONHEIDSSALON
VANESSA KARREMAN
THE MOMENT THAT
THECHANGED
MOMENT YOUR
THAT SKIN
CHANGED YOUR SKIN
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is, en
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van tijd van de huid van tijd
Omdat
iedere
huid uniekvan
is, en
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met behandelingen
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werken weenmet
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behandeling
adviesbehandeling
begint met en
eenadvies begint met een
ing advies
op maat.enIedere
Face Mapping huidanalyse
om vasthuidanalyse
te stellen wat
op wat jouw huid op
Face Mapping
omjouw
vasthuid
te stellen
dat moment nodig heeft.
Je kan zelf
bepalen
langzelf
je behandat moment
nodig
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Je kan
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en gezonde
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mooie
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Bij het boeken van Bij
eenhet
behandeling
u als lid van
boeken vanontvangt
een behandeling
ontvangt u als lid van
het VOV 10% korting
het10%
boeken
van bij
eenhet
behandeling.
hetbijVOV
korting
boeken van een behandeling.

OPENINGSTIJDEN | MAOPENINGSTIJDEN
T/M ZA 9:30 - 17:00
| MA T/M ZA 9:30 - 17:00
Wil je liever in de avond?Wil
geen
probleem
het ons
je liever
in de laat
avond?
geenweten!
probleem laat het ons weten!
SCHOOLSTRAAT 49 | 2251SCHOOLSTRAAT
BG VOORSCHOTEN
+31 71
85 48
49 || 2251
BG542
VOORSCHOTEN
| +31 71 542 85 48
INFO@VANESSAKARREMAN.NL
| WWW.VANESSAKARREMAN.NL
INFO@VANESSAKARREMAN.NL
| WWW.VANESSAKARREMAN.NL

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

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Reizen

Jammer genoeg hebben we de dagreizen die nog open stonden ook moeten annuleren. Er
waren al heel wat mensen die zich afmeldden en de vooruitzichten op een heerlijk dagje uit
waren niet goed. Allereerst was en is nog niet duidelijk hoeveel mensen er in een touringcar
mee mogen en onder welke voorwaarden. In ieder geval zouden niet alle deelnemers in 1 bus
mee kunnen, zelfs niet als het aantal passagiers naar 30 opgerekt wordt. Ook voor de te bezoeken bezienswaardigheden gelden allerlei veiligheidsmaatregelen en de restaurants kunnen
onvoldoende ruimte beschikbaar stellen om grotere groepen te ontvangen. Verder zouden we
vrijwel de gehele dag met mondkapjes op moeten lopen, iets dat we niet gewend zijn. Aan het
eind van de dag zouden we geen oren over hebben en daarna nog een week met de littekens in
ons gezicht moeten lopen. Dit geeft geen gevoel van een fijn dagje uit zijn waar we nog dagen
op kunnen teren.
Dat alles betekent dus dat we dit jaar de inwoners van Doesburg, Garderen, Elburg en Buren niet zullen zien en zij dus onze uitgaven moeten ontberen. Misschien kunnen we het volgend jaar nog eens proberen.
Uiteraard krijgen de aangemelde deelnemers hun betaling terug. We vinden het heel vervelend dat we dit besluit hebben moeten
nemen mede omdat de reiscommissie ieder jaar veel werk verricht om iedereen mooie dagtochten aan te bieden, maar het is
helaas niet anders.
Ondanks alles blijven we optimistisch: de Reiscommissie gaat nu weer aan de slag voor volgend jaar in de hoop dat het virus niet
terugkomt of dat er voor ieder van ons een vaccin is.
Aat Stahlie

De cirkelbus

Ja, het zijn bizarre tijden. Al bijna 3 maanden worden we in Nederland geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus. Een
flink aantal mensen is hier ernstig ziek van geworden en een flink aantal is aan de gevolgen hiervan overleden. Iets wat je je 4
maanden geleden nog niet had kunnen voorstellen. Heel triest en ingrijpend.
De ziekte had voor de maatschappij ook grote gevolgen. Scholen werden gesloten, men mocht niet meer bij elkaar op bezoek en
we moesten 1,5 meter afstand houden. Even later nog meer nieuwe regels: niet meer vliegen, nauwelijks treinreizen en overal lag
het openbaar vervoer stil. Er heerste alom een bijzondere rust.
Ook de Cirkelbus moest stoppen met het vervoer van zijn abonnees, hetgeen de vrijwilligers van de Cirkelbus heel vervelend
vonden. Door het verzenden van nieuwsbrieven werden onze abonnees wel op de hoogte gehouden.
Langzamerhand gaat de maatschappij weer opstarten
en ook wij zijn aan het kijken wat de mogelijkheden
zijn. Allereerst vraagt het van onze vrijwilligers heel
veel discipline, de gezondheid van onze vrijwilligers en
abonnees staat te allen tijde voorop. De bussen moeten
goed schoon gemaakt worden, er moet afstand gehouden worden en we moeten weer goed bereikbaar zijn.
Voor ons was het niet mogelijk ons Meldpunt te bereiken, daar Foreschate, waar ons Meldpunt zich bevindt,
ook voor ons gesloten was.
Langzamerhand zijn we aan het kijken wat onze mogelijkheden zijn en we hebben ook regelmatig overleg
met andere organisaties, welke stappen er genomen
kunnen worden. Wanneer beginnen er weer activiteiten, wanneer kan men weer zonder zorgen boodschappen doen, zijn huisartsen- en fysiotherapiepraktijken
weer voor iedereen geopend. Allemaal zaken waar we
rekening mee houden.
Mochten we weer gaan starten dan houden we iedereen op de hoogte via onze website www.cirkelbus.nl, de
voicemail, of zo nodig per telefoon.
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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.

Panoramafoto van de kapel in Huize Bijdorp met de honderden kaarten die binnenkwamen. Foto: dominicanen.nl

Dominicanessen Voorschoten ontroerd door respons op ‘kaartenactie’
Door: Selinde van Dijk-Kroesbergen.
Katholiek Nieuwsblad, www.kn.nl

Honderden kaarten zijn er de afgelopen tijd bezorgd bij kloosterverzorgingshuis Bijdorp in Voorschoten. De dominicanessen zijn ontroerd door de steunbetuiging aan hun door corona geteisterd klooster, meldt dominicanen.nl.
In Huize Bijdorp, het voormalige moederhuis van de dominicanessen van Voorschoten, wonen naast ongeveer veertig zusters ook
paters dominicanen en leken. Net als in andere kloostergemeenschappen in Nederland, sloeg het coronavirus ook hier toe. Sinds
begin mei overleden twee zusters, een broeder en een lekenbewoner aan Covid-19. Verschillende andere broeders, zusters en
medewerkers bleken besmet.

Strenge quarantaine

Op 4 mei ging het klooster in strenge quarantaine, waardoor niemand zijn kamer uit mocht, de kapel leeg bleef en er geen afscheid
kon worden genomen van de overledenen.
Dominicanen.nl startte daarop de actie ‘Ik ben bij Bijdorp!’ en nodigde mensen uit om een kaart te sturen als teken van medeleven.
De actie haalde de media, tot zelfs het ouderenjournaal van Omroep Max.

‘Ketting van gebed’

Met de actie hoopten de dominicanen in de kapel “een ketting van kaarten op te hangen, als ware het een ketting van gebed”.
In plaats van een paar kaarten, goed voor een enkele ketting, kwamen er echter dozen vol kaarten en tekeningen binnen. Het is
een bonte verzameling geworden met onder meer afbeeldingen van bloemen, Nijntje, hartjes en lichtjes.

‘Inspirerend, mooi, ontroerend en opwekkend’

“De zusters, paters, bewoners en medewerkers van Huize Bijdorp zijn geráákt door de oproep”, schrijven ze op dominicanen.nl.
“Een overweldigende hoeveelheid inspirerende, mooie, ontroerende en opwekkende kaarten stroomde Bijdorp in.”
De kapel hangt inmiddels “vol met kaarten”, en er komen nog steeds nieuwe binnen.
“Hartelijk dank voor de grote betrokkenheid in een zware periode”, schrijven de kloosterbewoners. “Dat doet
ons enorm goed en heeft ons opnieuw
de verbondenheid doen ervaren met
heel de Dominicaanse gemeenschap
en vele betrokkenen vanuit de samenleving.”

Voorzichtige versoepeling
maatregelen

In Huize Bijdorp zijn de maatregelen
inmiddels voorzichtig versoepeld. De
bewoners mogen de kapel weer in en
zien daar een zichtbaar teken van hoe
er met hen is meegeleefd.
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Lief en Leed
Door het coronavirus hebben de commissieleden van Lief en
Leed afgelopen maand geen bezoeken afgelegd. Wel hebben
we in plaats van de bezoeken mensen telefonisch benaderd
voor een praatje of een kaartje gestuurd.
Ik wens u veel gezondheid!
Hartelijke groet, Els van Brink

•••••••••••••••••••••••••••
Mevrouw M. Geuke-Molenaar hoopt snel weer een bezoekje van ons te
krijgen; het gaat gelukkig goed met haar.
Mevrouw E.E.M. Vogels-Roeleven had een huis vol visite voor haar verjaardag.
Mevrouw C. de la Rie-v.d. Bosch is verhuisd naar Topas Vlietwijk.
Mevrouw M.T. Schouten vond het heel attent dat ze gebeld werd voor
haar verjaardag, en zo ook mevrouw J.W. Bruinsma-Corvers.
De heer R. Haazer is gebeld voor zijn 90-ste verjaardag. Hij woont sinds
enige jaren in Voorschoten, tot volle tevredenheid. Het is jammer dat hij
momenteel o.a. zijn bridge-club moet missen.
De heer L.H.M. Crousen heeft een operatie moeten ondergaan waarvan
hij gelukkig geheel is hersteld. Meneer wandelt veel en met genoegen.
De heer J. Beguin vond het leuk gefeliciteerd te worden voor zijn 80-ste
verjaardag. Hij komt de tijd wel door, o.a. door met zijn hond te wandelen.
Hij woont naar genoegen in een mooi appartement in een mooie woonomgeving.
Daar wij in de eerste maand van de corona geen verslag gedaan hadden
in de nieuwsbrief heeft mevrouw A.H. Verboon-van der Plas er alsmaar
naar uitgekeken. Zij is trots - en dat mag ze zeker zijn - dat ze 95 jaar is
geworden en hoopt nu maar dat haar rijbewijs verlengd wordt, want autorijden doet ze graag. Daardoor kan ze ook makkelijker bij Huize Adegeest
komen om te zingen!!!

10

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 M.B.A. Wilbers-Kock vielen de felicitaties voor haar 96-ste verjaardag van de VOV in
goede aarde.
De heer P. Pardon heeft toch wel een leuke 93-ste
verjaardag gehad. Hij en zijn vrouw gaan altijd nog
een blokje om en gelukkig hebben ze een tuintje.
Zij vinden het wel heel erg jammer dat de reisjes
niet door kunnen gaan.
Met mevrouw C.H. de Boer-Berg werd 85 jaar
en het gaat goed met haar. De kinderen komen bij
haar en wij mochten ook wel langs komen (wij hopen dat dat ook snel weer kan).
Mevrouw C.M. Hooijmans-Rotteveel was verrast
dat ze werd gebeld namens Lief en Leed voor haar
80-ste verjaardag. Ze waardeert het zeer.
Het echtpaar Meijs-Onderwater werd gefeliciteerd met hun 59-jarige trouwdag. Ze zijn bij hun
dochter in de tuin geweest wat in deze coronatijd al
bijzonder is, maar met 1,5 m afstand was het heel
gezellig.
Mevrouw M.S.L. Gerla-Aangenendt werd 91 jaar.
Ze woont zelfstandig en heeft een positieve instelling. Lezen en puzzelen doet ze graag.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lief en Leed
Mevrouw G. Biemond-Plomp heeft haar 94-ste verjaardag
gevierd met familie in kleine kring. Ze kan zich goed met haar
hobby’s vermaken, lekker bezig zijn is erg belangrijk in deze
moeilijke tijd. Mevrouw was heel blij met het telefoongesprek.
De heer C. Looij werd voor zijn 80-ste verjaardag gebeld. Hij
en zijn vrouw komen niet verder dan het balkon. De dochters
doen voor hen de boodschappen, waar ze heel blij mee zijn.
Ze bedankten voor het telefoontje.
Mevrouw C.M. de Vink-Koemans werd opgehaald door haar
dochter. Ze dacht haar 90-ste verjaardag wat uitgebreider te
vieren, maar hoopt dat later in het jaar te kunnen doen. Ze is
nog in redelijk goede gezondheid en zij waardeerde het zeer
dat ze gefeliciteerd werd door Lief en Leed van de VOV.
Mevrouw W.M. Paardekooper-Kloosterman vond het heel
fijn dat ze gebeld werd. Door de corona mist ze het contact tijdens het eten want nu eet ze in haar eigen appartement. Haar
man is niet zo lang geleden overleden, maar ze slaat zich er
goed doorheen.
De heer H.J. Heijmans werd gefeliciteerd voor zijn 91-ste verjaardag. Hij mist zijn hondje, maar hij ziet hem gelukkig regelmatig omdat het diertje bij de buren is. Een mooie oplossing
is dat.
De heer P. de Jager werd 80 jaar. Hij en zijn vrouw zijn vanuit
Wassenaar naar Voorschoten verhuisd en wonen uitstekend
naar hun zin. Jammer dat ze nu wegens de corona de kinderen in Duitsland niet kunnen bezoeken.
Met mevrouw E.M. de Weerd-Nieuwenhuis gaat het goed
vertelde ze.
Mevrouw E. Frederiks-Mulder vond het geweldig dat ze door
Lief en Leed gebeld werd voor haar 90-ste verjaardag. Het
gaat goed met haar en er worden boodschappen gedaan door
haar kinderen. Bovendien heeft ze hulp in huis, dus ze wordt
aan alle kanten geholpen. Ze is dan ook zeer tevreden.

•••••••••••••••••••••••••

Ria van Vliet stopt als directeur-bestuurder voor Voorschoten Voor Elkaar
Per 1 september zal directeur-bestuurder Ria van Vliet
Voorschoten Voor Elkaar gaan verlaten. Het stokje zal dan
worden overgenomen door Yvonne van Balen. Yvonne
van Balen werkt al enige tijd als teammanager Kwaliteit &
Innovatie bij Voor Elkaar en weet wat er speelt en nodig is
in Voorschoten.
Ria begon in december 2015 in eerste instantie als interim-directeur bij Voorschoten voor Elkaar. Inmiddels werkt
ze alweer dik vier jaar als directeur-bestuurder. Zij heeft de
organisatie de afgelopen jaren opgebouwd tot een solide
bouwwerk waar iedereen die tijdelijk een steuntje in de rug
nodig heeft, adequaat en professioneel geholpen wordt.
Op een goede en zorgvuldige manier heeft ze een team
met sociaal werkers samengesteld met diverse expertises
en zo de samenvoeging van Kwadraad, MEE en het jongerenwerk in goede banen geleid. De vrijwillige inzet heeft
een extra ‘boost’ gekregen door de aansluiting bij Nederland voor Elkaar. Dit heeft in deze Coronatijd haar meerwaarde weer bewezen, zie www.vrijwilligvoorschoten.nl.
De Raad van Toezicht is Ria zeer erkentelijk voor wat
zij met tomeloze energie voor de kwetsbare burgers van
Voorschoten heeft neergezet. Ze is, zoals ze zelf zegt,
“verliefd geworden op het welzijnswerk”.
Met dit afscheid van Ria en de benoeming van Yvonne
gaat Voorschoten voor Elkaar een nieuwe fase in, maar
het blijft de laagdrempelige organisatie waar iedere Voorschotenaar geholpen wordt met vragen als het even tegen zit. Henny van der Klis (voorzitter Raad van Toezicht):
“In Yvonne van Balen hebben we een waardige opvolger
gevonden met brede ervaring op het terrein van welzijn,
maatschappelijke dienstverlening en jeugdhulp.”
Het afscheid van Ria van Vliet vindt, vanwege de coronarichtlijnen, helaas in bescheiden kring plaats. Een ieder die
haar nog wil ‘toespreken’ kan dit doen door te mailen naar:
info@voorschotenvoorelkaar.nl
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Interieurbouw op maat

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

Kasten
TV-meubels
Wandmeubels
Radiatorombouw
Erkerbanken
Maatwerk

Afscheid
nemen doen
we samen.
Tijdschriften
Boeken
Cadeaubonnen
Kantoorartikelen
Staatsloten
Pasfoto's

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

Van der Luit

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

Primera
Voorschoten
Schoolstraat 158a
2251 BK
071-7820500

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

Reacties op de juni foto:
De oude foto in de extra editie
is volgens mij ongeveer genomen vanaf het punt Voorstraat/Treubstraat, en het is
een foto van de Molenlaan in
die tijd.
Kees Strampraad

De foto laat de Molenlaan met de Molensloot in vroeger dagen
zien. En wel in de richting van de Vliet. De Molensloot liep vroeger door tot achterzijde van de Dorpskerk-Voorstraat/Treubstraat. Nu is die ingekort tot de Oranjeboomstaat.
De hoge panden links en rechts zijn nu nog steeds goed herkenbaar vanaf het punt Voorstraat/Treubstraat.
Tom Struijk

We denken dat
het de molensloot/
laan is. Als je met
je rug naar de
Voorstraat staat.
Riet Pijnnaken
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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

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:

FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Reactie op de juni foto:
Wederom een historische foto hoe het vroeger was ten opzichte van heden ten dage. De foto dateert uit de beginjaren
van de vorige eeuw. De locatie brengt ons bij de Molenlaan en
Kerksloot. De begrenzing van de sloot was eerst tot de Voorstraat maar omdat de sloot daar te smal, ondiep en steeds
vervuild was besloot men in 1908 hem enkele tientallen meters
te dempen. Het begin was nu ruimer geworden wat voor de
trekschuiten zeer welkom was. Het was daar een regelmatig
komen en gaan van deze boten. De ruimte die nu was ontstaan kreeg de naam “Haven”. Aan beide zijden van de sloot
werd veel gehandeld. Vooral de handel in graan, aardappelen
en brandstoffen. Enkele kleine ondernemingen hadden daar
ook een bestaan. Ook uit de regio vonden handelaren deze
locatie en zo de juiste weg om hun producten o.a. kaas te
transporteren.
Links op de foto ziet men een grote silo die bestemd was voor
opslag van diverse goederen. Niet op de foto zichtbaar was
bovenaan een hijsbalk die de vrachten naar een hoger gele-

gen ruimte bracht. Aan de zijkant van dit pakhuis was een primitief onderkomen dat de naam “Brandspuithuis” had.
Het einde van de Kerksloot was in de Vliet. Daar stond een
korenmolen genaamd ‘Oranjeboom’ uit 1739. Maar deze kenmerkende molen is in 1938 afgebroken omdat er toen kennelijk geen emplooi meer voor was. De molenstenen die honderden tonnen graan hebben vermalen zijn bewaard gebleven om
die te zijner tijd in te metselen in een zijmuur van de te bouwen
huizen in Vlietwijk twee, welke locatie dan de naam zal dragen
“Oranjeboomstraat” naar de helaas verdwenen oude korenmolen.
Zoals de Molenlaan en Kerksloot zich presenteren, geen trekschuiten, een vriendelijke uitstraling van de omgeving door
een aantal gebouwde kleine woningen plus het water met zijn
vele kleine pleziervaartuigen dat een uitgang heeft naar de
Vliet waar men kan genieten van het vele schoon dat de Vliet
hen biedt.
Daan Heijmans

Reactie op de mei/juni-foto

De in 1917 gebouwde arbeiderswoningen in de Badhuisstraat maakten deel uit van het achterliggende Vernédepark. Het park is
vernoemd naar een oud burgemeester van Voorschoten, de heer Edwin Vernéde. Gezien het geringe aantal auto’s dat in de straat
geparkeerd staat doet mij vermoeden dat het een opname is uit de zestiger jaren van de vorige eeuw. De foto is gemaakt vanaf
de Leidseweg in oostelijke richting. De wijk kon zich verheugen om in de straat een badhuis te mogen hebben. Niet vreemd dat
de straat daarnaar is vernoemd. Halverwege de straat staat een zwarte auto voor het badhuis geparkeerd. Mogelijk dat iemand
daar een bezoek bracht.
De linkerzijde van de straat werd begrensd door een groot recreatieveld omringd door veel struikgewas. Het behoorde tot het
achterliggende niet meer bestaande kindertehuis Nieuw Voordorp. De jeugd van het tehuis was daar vaak te vinden. Vooral het
voetballen was een geliefde bezigheid. De dwarsstraat op de achtergrond is de Nieuw Voordorpstraat. Het hoekhuis werd bewoond door een tuinman. Regelmatig was hij rond het kindertehuis te vinden om de daar zo rijkelijk voorziene flora te verzorgen.
Terug naar de Badhuisstraat en het park. Van horen zeggen zou een groot aantal bewoners van de wijk werkzaam zijn geweest
in de zilverfabriek. In de loop der jaren kwamen de woningen vol mankementen te zitten, doordat de bouw, zoals de geschiedenis leert, niet degelijk was uitgevoerd. Ook voldeed het niet aan de eisen van de tijd. Stutten met houten balken werd noodzaak.
Renovatie had geen zin. Uiteindelijk besloot men de hele wijk te slopen om er zo veel mogelijk in oude vormgeving een nieuw
Vernédepark en Badhuisstraat te realiseren. Aldus geschiedde. Het slopen begon in 1975. De sloop en de nieuwbouw werden in
fases uitgevoerd. Bewoners vonden zolang elders onderdak. Het project vroeg de nodige tijd maar resulteerde in de eisen van de
tijd, een riante woongemeenschap waar men in ons Voorschoten met veel plezier woont.
								
Daan Heijmans
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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

EEN PORTRET VAN...

Mieke vanBerkum
Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf

De redactie trok er weer op uit en sprak deze keer met Mieke van Berkum. Mieke woont op een heel mooi
plekje met uitzicht op de weilanden van de Stevenspolder.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Mijn man Pieter kwam uit Tilburg en ikzelf uit Groenlo. Via
vriendschappen en via mijn broer ontmoette ik Pieter in Tilburg.
Het carnaval bracht ons bij elkaar. Zo Brabants en Achterhoeks
georiënteerd als wij waren, trokken wij toch naar ‘het Westen’.
Dat had alles te maken met mijn mans werk als school- en
beroepskeuzeadviseur in Den Haag en Utrecht. Met wat hulp
van mijn schoonvader bemachtigden wij een huurappartement
aan de Paganinidreef. Voordat we erin trokken trouwden we
in Lievelde, een kerkdorp vlakbij Lichtenvoorde. Het zou voor
twee, drie jaar zijn, maar Voorschoten beviel ons zo goed dat
wij bleven. In 1978 kochten wij ons huis aan de Bartoklaan
waar ik nog steeds naar genoegen woon. Het is zó heerlijk
vroeg op te staan om een wandeling langs de polder te maken.
Ik geniet dan intens van de opkomende zon, de in het weiland
springende hazen en de vroege vogels. En van hieruit wandel
ik twee parken door en ben dan al in het centrum. Dat is toch
prachtig!’
WAT VOOR WERK DEED JE?
‘Ik begon in 1961 als leerling verpleegkunde en eindigde in
2003 als docent verpleegkunde op een ROC. Nadat wij naar
Voorschoten verhuisden (180 km van mijn werk) onderbrak
ik tijdelijk mijn werk. Maar al snel pakte ik het weer op. Het
verpleeghuis Prinsenhof was net gebouwd. Het was nog niet
ingericht. Met een arts sloeg ik alle verpleegmaterialen in. De
verpleegbedden, het beddengoed, verbandwagens, waskommen, enzovoorts. Dat was een aparte en leuke ervaring. In het
Prinsenhof verzorgde ik enkele jaren de inservice-verpleegopleiding. Daarna heb ik jarenlang op scholen en ROC’s lesgegeven aan ziekenverzorgenden. Het verpleegonderwijs evolueerde voortdurend wat het interessant maakte. Het leuke aan mijn
werk vond ik de eerlijkheid waarmee de nog jonge leerlingen
hun mening gaven. Soms was dat op een beleefde toon dan
weer ongezouten recht toe recht aan.’
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘In Lichtenvoorde heb ik een chalet dichtbij natuurgebieden,
waaronder een hoogveengebied. Elke maand ben ik er minimaal een week. Het is er heel mooi en dichtbij mijn ouderlijk
huis. De natuur boeit mij en die fotografeer ik graag. Het is telkens weer bijzonder om er in je eentje rond te wandelen en de
stilte te ervaren. Verder houd ik van lezen. Boeken van Geert
Mak en Bob de Jong bijvoorbeeld. En ik houd van klassieke
muziek. De wintermaanden lenen zich altijd wel voor enkele

bezoeken aan de schouwburg. Na het overlijden van mijn man
heb ik het leven best weer aardig opgepakt. Ik vind het belangrijk dat ik mijzelf niet opsluit in huis. Daarom onderhoud ik
goed contact met vrienden. Elke week heb ik een borreluur met
een vriendin en ik wandel elke dag alleen of met vrienden. De
coronacrisis heeft dat niet doorbroken. Binnen zitten is geen
optie.’
HOE BEN JE BIJ DE VOV GEKOMEN?
‘Ik las een oproep van de VOV voor iemand die handgeschreven brieven voor de Nieuwsbrief wilde overtypen. Ik belde Aat
Stahlie en meldde mij aan. Ik doe dat nu een jaar of tien. Het
helpt leden die niet met de computer overweg kunnen. Behalve
het verbeteren van een enkele storende taalfout laat ik de inhoud altijd precies zoals die is aangeleverd, dan blijft het oorspronkelijke verhaal intact.
Wat ik jammer vind, is dat er veel groepjes binnen de VOV
zijn. Bijvoorbeeld op de feestavond, de nieuwjaarsreceptie of
de vrijwilligersavond. Mensen die elkaar goed kennen, zitten bij
elkaar aan tafel waardoor je er als alleenstaande niet tussenkomt. Dat maakt het lastig contact te maken. Van vriendinnen
hoor ik dat ook. We moeten iets bedenken om de VOV voor
alleenstaanden toegankelijker te maken. Bij de bijeenkomsten
wat statafels neerzetten bijvoorbeeld, zodat je makkelijker met
elkaar vermengt.’
WAT ZIJN HOOGTE- OF DIEPTEPUNTEN IN JE LEVEN?
‘Na elk dieptepunt volgt altijd wel weer een hoogtepunt. Het
plotselinge overlijden van Pieter was uiteraard een dieptepunt.
Het bracht mij tot het besef dat het leven elke dag voorbij kan
zijn. Ik leef heel bewust. Elke dag moet voor mij een mooie
levensdag zijn. Onze familiedag in augustus is echt een jaarlijks hoogtepunt. Wij zijn met negen broers en zussen, waarvan
acht boven de 70. Dat vind ik zo bijzonder. Elk van ons organiseert om beurten de jaarlijkse familiedag en bedenkt dan een
leuk thema. De hele familie komt ervoor bij elkaar. Zelfs mijn
zus uit Tanzania en mijn broers uit Portugal komen dan met
hun kinderen over.’
HOE ZIEN ANDEREN JOU?
‘Als iemand die makkelijk in het leven staat. Ik maak mij niet zo
heel gauw diepe zorgen. Dat is mijn instelling. Ik leef per dag
en plan niet teveel vooruit. Anderen kennen mij als iemand die
elke ochtend na het wandelen ontzettend geniet van het lezen
van het nieuws tijdens een heerlijk ontbijtje.’
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Voor al uw
fietsplezier!

gezondheid en zorg

(Zie kortingsparade
achter in dit blad)

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
www.roesttweewielers.nl

Advies • Ondersteuning • Zorg

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Bachlaan 21, Voorschoten
T 070 - 754 43 33, E info@florence.nl
W www.florence.nl,
florencezorg

Wilt u ook adverteren in de
VOV Nieuwsbrief?
advertenties@vovvoorschoten.nl

HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Prikken maar
De hele wereld zit er op te wachten, wat heet, we snakken er naar. Allerlei complotten doen inmiddels de ronde. De Chinezen die
stiekem alles voor zichzelf houden, de Amerikanen die Duitse en Franse laboratoria omkopen en de EU die zich, netjes, opstelt
voor de hele wereld. Ik heb het hier over hét vaccin.
Misschien is het wel leuk om ons te realiseren dat de term vaccinatie afgeleid is van het Latijnse woord “vacca” wat koe betekent.
Ja, daar stond ik ook wel even van te kijken. Is het omdat we als koeien naar de inentingsruimte gedreven worden? Nou nee. We
danken dit aan de ontdekking dat mensen immuun werden voor de pokken door de injectie van een zeer geringe hoeveelheid
koepokken.
Ik vraag me dan altijd af: hoe kómt iemand daarbij? Maar wat een zegening. Want de pokken maakten wel vele dodelijke slachtoffers. Zowel het Azteken- als het Incarijk konden gemakkelijk veroverd én uitgeroeid worden omdat de Spaanse veroveraars de
ziekte meenamen naar Zuid Amerika. In de 18de eeuw waren er wereldwijd 400.000 doden vanwege de pokken te betreuren.
Iedereen werd zo’n beetje gevaccineerd met de koepokken. Waarschijnlijk kunt u ook nog bewijzen dat u de pokkenprik kreeg want
ja, het liet wel een litteken na. Mijn vader, die dat minder fraai voor een meisje vond, liet het bij mijn zus op haar schouder zetten.
Iets wat ze hem later toch niet echt in dank afnam. Voor mij had hij een nog betere plaats bedacht… onder mijn voet. Het resultaat
was een heel opgezet babyvoetje en lopen deed ik pas vele maanden later. Maar het resultaat van alle vaccinatie is wel dat de
pokken als ziekte uitgeroeid is. Als enige.
En over kinderziektes gesproken….
Waarschijnlijk hebben we ze allemaal zelf meegemaakt of iemand in onze omgeving. Ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn
broertje de bof had. Hele dikke wang en thuisblijven waardoor hij zich stierlijk verveelde. Hij moest en zou leren breien! Alleen trok
hij zo hard aan de draad dat met geen mogelijkheid de breinaald nog in de steek te krijgen was en ik het losser voor hem moest
maken. Dankzij de bof weten mijn vingers nog steeds hoe stalen breinaalden met scherpe punten voelen.
Opvallend is dat, waar de ziekte als enige de naam van een dier meekreeg, rodehond alleen bij mensen voorkomt.
Opmerkelijk is wellicht dat van 1974 tot 1987 alleen meisjes gevaccineerd werden tegen de rodehond. Dit om afwijkingen bij baby’s
veroorzaakt door het rodehond virus tijdens de zwangerschap, te voorkomen. Inmiddels hoeven jongens ook niet meer de jeuk van
de uitslag achter oren en in het gezicht en nek te doorstaan.
Jeuken kan een kinderziekte als de mazelen zeker. Och arme, ouders die de handjes van kinderen moeten inpakken zodat ze de
plekjes niet tot bloedens toe openkrabben. In Nederland waren er honderdduizenden die elk jaar de mazelen kregen. Sinds de
algehele BMR-vaccinatie vanaf 1976 zijn dat er nu slechts zo’n 10.
Wat ik me nog heel goed kan herinneren is “het suikerklontje”. Niet om de vieze smaak van levertraan weg te werken maar om
dat van de druppetjes poliovaccin. Om daarmee de verschrikkingen van de ijzeren long te voorkomen waar mensen met polioverlamming in terecht konden komen.
Wij, ouderen, weten het allemaal nog. De jongeren niet. Maar die maken dan weer een noodbeademingsapparaat en zetten het
ontwerp, voor de hele wereld, online. Het vaccin zal er zeker komen. Voor jongens en voor meisjes.
Nog even geduld a.u.b.

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

.
.
.
t
s
o
o
r
P w
op u dheid!
gezon

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

www.slijterijadegeest.nl

WWW.DROOMVISIE.NL

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

Verschoning
Dico van Barneveld

Dit is een oudhollands woord met diverse betekenissen.
Het betekent natuurlijk ‘schone kleren’, maar ook ‘een
leeg geveegd leitje’ waarop je ‘schulden’ waren vermeld.
De meest gebruikelijke betekenis is: Neem mij niet kwalijk.
Vergeef het mij. Reken mij dit niet aan. In dit verband kan je
je beroepen op je ‘verschoningsrecht’.
Maar ‘verschonen’ is ook een plicht, in de zin dat als je
een taak over gaat doen, dat je het dan beter -liefst zonder
fouten- doet.
Ik schrijf dit midden in de Corona-tijd en denk veel na over:
‘Wat gaan we hierna met z’n allen doen?’
Er wordt veel gesproken over zo spoedig mogelijk terug
naar normaal. Weliswaar eerst een aangepast normaal
waarbij iedereen het middelpunt is van een cirkel met een
diameter van 1,5 meter. Het is de hunkering naar gezelligheid, gepaard met knuffelen, die daar de grootste bedreiging in is; na de praktische bezwaren. Als ieder individu altijd die eigen anderhalve meter cirkel bij zich heeft
-behalve achter de voordeur en in eigen auto met eigen
gezin- hebben we veel meer ruimte nodig. Gaan we die
voldoende creëren? In een restaurant, café of op een terras kan maximaal een vierde van het aantal mensen van
wat vroeger in diezelfde ruimte kon verblijven. Het buiten
de deur consumeren gaat veel duurder worden omdat de
‘grondprijs’ vier keer zo hoog wordt. Hoe dat uitpakt zullen we zien. Alleen groepsimmuniteit en dus een effectief
vaccin zal daar verandering in kunnen brengen. Maar…. Ik
heb nu al zeer vernuftige ideeën gehoord. Gewoon van de
werkvloer. We shall survive!
Ik ben gelukkig geen zorgenmaker meer. Mijn tijd zal het
wel uitduren. Ik heb vertrouwen dat alles ‘goed’ zal komen.
Nee, niet meer zoals vroeger, maar ik geloof dat de generaties na mij, die nog nooit anders dan welvaart en weelde
hebben meegemaakt, voldoende veerkracht zullen hebben
om van deze wereld iets mooiers te maken dan het was.
Nog mooier? Ja, eerlijker, schoner, medemenselijker, waar-

Foto: Joery Verweij

bij er door de huidige periode weer extra ervaren wordt wat
een fijn gevoel het geeft als je iets voor een ander doet. Dat
heeft ook betrekking op solidariteit. Het zou een van mijn
wensen zijn dat iedereen naar vermogen -zowel menselijke
potentie als financieel- naar rato gaat bijdragen aan onze
maatschappij. Een eerlijke belasting die dan niet als een
belasting gevoeld wordt maar als een solidariteitsbijdrage.
Wie zich daaraan onttrekt moeten we sancties opleggen.
Zij doen de medeburgers tekort. En daardoor zou je kunnen
zeggen dat ze stelen van de rest. Dat hebben we steeds
goed gevonden, maar dat blijven we toch niet doen?
Natuurlijk gaan we ons regionaal organiseren om in elk
geval vitale ontwikkelings- en fabricagefaciliteiten binnen
handbereik te hebben. Laten we echter niet in de kramp
schieten dat we dit dan allemaal ieder in eigen land gaan
doen. Ook daar is initiatief, sturing en redelijk idealisme
voor nodig op -in ons geval- Europees niveau.
We hebben nu geproefd van schonere lucht, het weer kunnen ‘horen’ van de natuur, het open water begint helderder
te worden en we hebben ervaren hoeveel we dankzij de
IT-infrastructuur van huis uit alles kunnen regelen. Alles wat
vervuilend is en waarvoor een technisch redelijk betaalbaar
alternatief beschikbaar is of wat met wat gepor hier en daar
beschikbaar kan komen, moet gestimuleerd worden en de
huidige vervuilende technieken verboden.
Ik schreef in 2015 al ergens dat als we de vervuilende diesels van de weg willen hebben we NU al moeten zeggen
dat ze in 2025 niet meer de weg op mogen. Als dat ingevoerd zou zijn en we ons niet door de industrie om de tuin
hadden laten sjoemelen, dan zou het noodzakelijke innovatieproces al heel wat verder zijn.
We hebben VISIE, Vertrouwen en LEF nodig voor de VERSCHONING van Ons land, Europa en uiteindelijk de hele
Aarde.
Doe je mee? De mooiste erfenis voor de generaties na ons!
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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

De Toekomst
Tekst en illustraties:
Gisella van Duijnen

Van een intelligente lockdown zijn we terechtgekomen bij een hopelijk intelligente vrijlating.
Maar het is oppassen geblazen, bij de minste
geringste opleving van het virus en weer ziekenhuis- en ic-opnames en helaas slachtoffers,
wordt het weer een lockdown en misschien niet
meer een intelligente maar een strenge!
We hebben, soms met tegenzin, laten zien dat
we onze verantwoordelijkheid hebben weten te
dragen, al misten we de nagelstudio, de sauna,
de kapper, de kroeg, de koffieshop, de sportschool..enz...enz ...verschrikkelijk.
We zullen nu, hoop ik van harte, verlost worden van de ‘deskundologen’ die van talk-show
naar talk-show renden om met zeer gewichtige
gezichten de toestand van de pandemie te bespreken.
Het onderwerp dat ik absoluut niet mag vergeten is een dank
uit te spreken aan allen die hun kracht hebben ingezet, niet
alleen voor de bestrijding van het virus maar ook om ons leven enigszins dragelijk te maken. U begrijpt het wel, ik kan
ze niet allemaal noemen, dat zou pagina’s en pagina’s in beslag nemen, een enkele groep wil ik wel noemen: het zijn de
vuilnisophalers. Corona of geen corona, onze bakken zijn altijd
leeggehaald. Had u Napolitaanse toestanden willen hebben?
Nu is er een soort transitieperiode om te zien of de lockdown
maatregelen goed gewerkt hebben en hoe we verder moeten.
De anderhalvemeter samenleving heeft zijn intrede gedaan en
wat vitaal voor ouderen is dat de verzorgingshuizen, waar veel
slachtoffers vielen, op een kier zijn opengegaan.
We zullen moeten wennen, er is geen keus.
De VAKANTIE, dat is een groot dilemma. De droom van iedere
werkende en niet werkende. Waar gaan we naartoe en hoe
komen we op onze bestemming?
Beste VOV-ers, waarover ik het niet zal hebben is het aantal landen waar het virus heerste en ook niet over het aantal
slachtoffers en ook niet over grafieken en statistieken. Ook niet
over de mooiste nog de treurigste momenten. De geïnteresseerden zullen dat zelf moeten opzoeken.
Wat ik wel zal doen is jullie weer een sprookje vertellen. Het
sprookje heet ‘De toekomst’ en heeft een open einde. Aan jullie
de slotzin te maken...
Er was eens een echtpaar dat veel van reizen, musea, kathedralen, ruïnes, natuur... eigenlijk van alle leuke dingen die het
leven te bieden heeft, hield.
Op een van hun reizen, het was een uitzonderlijke warme september maand, zat het echtpaar op een pleintje in een rustig

dorp uit te puffen door het in de ochtend bezoeken van alle ruïnes en tempels. Het uitzicht was idyllisch, gloeiende heuvels,
prachtige oude bomen met nog volle takken wiegelend in een
licht briesje.
De vrouw zag plotseling in de verte op een heuveltje een bewegende colonne...mieren! Zo ver mieren te kunnen zien? Onmogelijk, de colonne bewoog ritmisch en ordelijk en toen ze
dichterbij kwam, ontdekte de vrouw dat het mensen waren en
geen gigantische mieren !
Ze hadden petten of een soort pagode hoeden op, de vrouwen
droegen lange rokken, verder hadden ze allemaal handschoenen, laarsjes, grote donkere brillen en mondkapjes aan. De
vrouw was sprakeloos van verbazing en vroeg aan een dorpeling wie dat waren. “Toeristen madame, ze zijn bang voor
microben, maar dol op reizen en vooral alles fotograferen voor
het thuisfront en ook om later van te genieten.” Haar eigen
man had nog niets gezegd, alleen gekeken. “En wat denk jij
schat?“ vroeg ze.
Het antwoord kwam kort en krachtig : “De toekomst“.
Wat zal het worden, beste VOV-ers ?
Zullen we ons als optimisten of pessimisten opstellen?
De grote 20-ste eeuw filosofe Hannah Arendt noemde in haar
correspondentie de pessimisten als lafaards en de optimisten
als dwazen.
Wat ben ik? Wat houdt de anderhalfmeter samenleving in?
Hoe zal onze toekomst eruit zien? Een mengsel van beide.
Onze toekomst zal, vooral voor ouderen, in het teken van voorzichtigheid staan. Niemand van ons wil met Covid-19 in het
ziekenhuis liggen.
Dan maar mondkapjes en handschoenen en aan onze kinderen en kleinkinderen hetzelfde vragen. Ze zijn immers de toekomst en we willen ze voor geen goud missen!
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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

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

VOORSCHOTEN
REINIGINGSMATERIALEN
071 576 76 71 REINIGINGSMACHINES

Corona blues

Door Carli Gispen-Vos

Het maanden durend nieuw normaal
Raakt ons natuurlijk allemaal
Een lockdown, maar wel intelligent
Ik moet zeggen dat het moeilijk went
Wel mag ik mijn eigen eten kopen
Dagelijks ook een rondje lopen
Ik weet het wel ik moet niet zeuren
Niet over zoiets kleins gaan treuren
Maar wat ik mij nu vooral wens
Is toch contact met een echt mens

Ook samen fijn muziek gaan maken
Heb ik door corona moeten staken
Want Huismuziek is afgelast
Natuurlijk heeft dat niet verrast
Op flinke afstand van elkaar?
Met mondkap? Dat speel je niet klaar
Ik kan wel op mijn eentje spelen
Maar ach dat gaat toch snel vervelen
Daarom is hierin ook mijn wens
Weer spelen met een levend mens

Met de trein gaan mag niet meer voor mij
Werkenden staan vooraan in de rij
Natuurlijk, prima, ik snap het wel
Anders komen die hevig in de knel
En wat moet ik in een andere stad
Als alles dicht is, alles plat.
OV kaart mag nu met pensioen
Ik kan er toch niets meer mee doen
Maar wat ik mij het meeste wens
Is weer contact met een echt mens

Fijn op bezoek is er niet bij
Niet bij een ander en niet bij mij
Dus blijf ik nu gewoon maar thuis
Kijk op mijn eentje voor de buis
Naar film of opera op TV
Daar ben ik best tevreden mee
Opera toneel en ook muziek
Mag nu slechts zonder veel publiek
Ik denk dat de artiesten zich ook wensen
Een volle zaal met echte mensen

Naar een museum in een andere stad
Dat heb ik bij deze dus gehad
Je kunt op websites ook veel zien
Dat is een vervanging dan misschien
De musea blijven nu maar hopen
Misschien mogen ze spoedig ook weer open
Bezoekers lopen dan heel raar
Op 1,5 meter van elkaar
Bij mij blijft toch de grote wens
Een ontmoeting weer met een echt mens

Al weet ik mij goed te vermaken
Met oude en ook nieuwe taken
Met lezen, handwerk en zo meer
Verveel ik mij geen enkele keer
Maar ik mis mensen om mij heen
Daarin sta ik vast niet alleen
Men zegt dit duurt niet zo maar even
We zullen er mee moeten leren leven
Toch koesteren we allen deze wens
Weer goed contact met een echt mens.

De bridgeclub, gaat ook al niet door
Daar is dan wel vervanging voor
Een bridge spel, gewoon op je PC
Daar speel je dan gezellig mee
Mij stelt zoiets toch erg teleur
Misschien ben ik nu wel een zeur
Maar bij het bridgen ook wat praten
Ik kan het werkelijk moeilijk laten
Dus ja, wat ik mij werkelijk wens
Is een praatje met een levend mens

Maar laat ik niet te somber sluiten
Gelukkig mogen we wel naar buiten
Misschien mogen we elke dag iets meer
En genieten van het mooie weer
De zomer komt er immers aan
Misschien is ‘t met corona dan gedaan
Of komt er toch nog onverwacht
Een vaccin, wat eerder dan gedacht
Dan krijgen wij wat we vurig wensen
Weer echt contact met andere mensen.
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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
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Dahliatuin in volle bloei
Op het terrein van de Voorschotense Tuin Vereniging (VTV), tegenover zwembad “Het Wedde”
hebben vader en zoon Hooiveld hun groentetuin omgetoverd tot een waar bloemenparadijs.
In de tweede helft van mei van dit jaar hebben ze 300 dahliaknollen in de aarde gestopt.
De knollen zijn afkomstig van ruim 130 soorten, variërend van de grootste soort (dinnerplate) tot de kleinste pompon (tot 7 cm).
Vader en zoon zijn lid van de Nederlandse
Dahliavereniging (N.D.V.) en dingen ieder jaar
mee naar de prijs van de grootste bloem van
een vooraf vastgesteld soort. Ook showen zij
hun dahlia’s in een zelf gemaakt bloemstuk.
Dit jaar hebben ze een drietal knollen geplant
voor geurende dahlia’s.
Mocht U een kijkje in de tuin willen nemen en
tussen de dahlia’s door willen lopen dan is dat
iedere dag mogelijk. Het terrein van de VTV
is voor vrije wandeling op de paden open van
vroeg in de ochtend tot zonsondergang.
De dahliatuin, genaamd ‘’t Hooiveld’, heeft nr.
116. U wandelt of fietst op het terrein bij het
‘Praethuys’ recht door tot aan het einde van
het pad. Dan gaat u 2 x links en u vindt de tuin
aan de rechterzijde.
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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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PUZZELEN

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 september is: UITERLIJK(!) 10 augustus
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
ROEST
TWEEWIELERS

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Schoolstraat 62
071 561 24 96
Korting navragen in de winkel

Tel: 06 101 306 64
sharinashairstyling@outlook.com
sharinashairandbeauty.nl

10% korting op
onze geldende
tarieven
Koningin Wilhelminalaan 8 - 071 561 79 50
Op vertoon van uw
VOV ledenpas:

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

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

5% korting op
aankopen voor uzelf

Excl. afgeprijsde artikelen

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

Dobbeweg 3

071 561 50 02
* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
10% korting op alle reparaties
* Relatiegeschenken/kleding
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84

Molenlaan 35, Voorschoten

Treubplein 2
071 561 79 79

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

VAN DER VOORT schoenen

koffie bij ons
voor €1,25
WONINGTEXTIELHUIS

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

Uw beauty specialist
aan huis

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

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

€ 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

Wilt u ook op deze pagina
adverteren?

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

advertenties@vovvoorschoten.nl

Koopt u ook
bij onze
adverteerders?
VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO N-HOFLAND!
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AKTIVITEITEN IN HET VSC
ktiviteiten
Kijk voor de a
VOV SENIORENCENTRUM
aan op
ie weer doorg
Prof. Einsteinlaan 3,dVoorschoten.5.
pagina
Tel: 071 888 86 34
de hoogte!
www.vovvoorschoten.nl
We houden u op ebsite
ze w
Kijk ook op on
uws.
voor actueel nie
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

COLOFON
CORRESPONDENTIEADRES:

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

