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KORTE VERHALEN

VAN DE REDACTIE

Nico over o.a. de onderwerpen in de Nieuwsbrief
van deze maand.
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ALZHEIMER-CAFÉ VOORSCHOTEN

Bijeenkomst op 16 september. Dementie, wat is dat
nu eigenlijk? Gastspreker: Dr. Lex van Delden.

Een echtpaar staat klaar om een avondje uit te gaan. Ze laten een paar lampjes
aan, schakelen het antwoordapparaat in, dekken de kooi van de parkieten af
en laten de kat in de achtertuin. Vervolgens bellen ze een taxibedrijf. De taxi
arriveert en ze openen de voordeur. Op dat moment schiet de kat langs hen
heen het huis weer binnen.
Ze willen per se niet dat de kat binnen blijft, want dan lopen de vogels gevaar.
“Ik vang hem wel, stap jij maar vast in” zegt de man. De kat glipt naar boven en
de man gaat er achteraan.
Terwijl de vrouw in de taxi zit te wachten, wil ze niet dat de taxichauffeur weet
dat er de hele avond niemand thuis is. Daarom zegt ze tegen de chauffeur dat
haar man er aan komt. “Hij is nog boven om mijn moeder gedag te zeggen.”
Een paar minuten later stapt de man in en zegt als ze wegrijden: “Sorry dat
het zo lang duurde, maar dat stomme kreng verstopte zich onder het bed. Ik
moest haar met een klerenhanger dwingen om er onderuit te komen. Toen
probeerde ze er weer vandoor te gaan, maar ik greep haar in haar nekvel. Toen
heb ik haar in een laken gewikkeld om te voorkomen dat ze me zou krabben.
En dat hielp. Ik sleurde haar met haar dikke kont de trap af en gooide haar in
de achtertuin.” Op dat moment knalde de taxi tegen een geparkeerde auto
aan.
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Kort verhaal uit het boek ‘Ik bedoel maar!’ van Willem de Vos.
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Het bestuur praat u bij over het opstarten van
diverse activiteiten, het annuleren van reizen en
nieuws over de Cirkelbus.
De agenda van de ALV op vrijdag 16 oktober.
Uitnodiging voor leden de vergadering bij te wonen.
Informatie van de evenementencommissie.
Informatie van de reiscommissie.
De bezoekjes aan leden zijn voorzichtig weer gestart.

Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
Elke maand een portret van een van onze leden.
Deze keer een gesprek met Mieke van Berkum.

Bezorger gevraagd in Leiden

Rubriek over onderwerpen van vroeger.
Interessant verhaal over eenden door Elly Vogelaar.
Column door Dico van Barneveld.

Wij zijn op zoek naar iemand
die onze Nieuwsbrief wil
bezorgen bij 15 adressen
in onderstaande straten
in Leiden.

Column van Gisella van Duijnen.
Ingezonden berichten door onze lezers
Elke maand een leuke puzzel.
Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.
Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Tomatenstraat
Lammenschansweg
Snouck Hurgronjessstraat
Professorenpad
Hazewinkelstraat
Kanaalweg
Neptunuskade
Hof van Roomburgh

Drususlaan
Liviuslaan
Rosenburch
Doezastraat
van Randwijkstraat

U kunt u aanmelden bij Frans Bakker, 071 576 38 20

Van de Redactie
In antiracismebetogingen van de voorbije maanden verdwenen wereldwijd diverse standbeelden van de sokkel. “Welke beelden hebben wij eigenlijk in Voorschoten”, vroeg ik mij geïnteresseerd af. Overwegend staan of hangen er kunstzinnige beelden in Voorschoten. Heel bekende werken zijn ‘De helpende hand’ ter hoogte van Berbice, het ‘Paard’ op de hoek Voorstraat/Schoolstraat, de ‘Robot’
op de hoek Raadhuislaan/Einsteinlaan en de boog ‘Van hier naar daar’ bij de entree naar het parkeerterrein van station Voorschoten.
Of u het mooi vindt of niet, laten we onze buitenkunst vooral koesteren. Door te ‘googelen’ op ‘Voorschoten beelden’ vindt u alle beelden met hun locaties.
Van ‘hier naar daar’ symboliseert een
verandering. Van hier naar daar transformeerden we van het voorjaar naar
een hete zomer. Droogterecords braken
en af en toe spoelden zware onweersbuien de straten schoon. Langzaamaan verandert het weerbeeld, merkt het
bestuur ook op. En niet alleen dat, de
hele samenleving verandert naar een
nieuw normaal. Goedschiks of kwaadschiks, het gaat gebeuren, schrijft Gisella. Zelf kunnen we daar in bepaalde
mate invloed op uitoefenen. Laten we
de handen ineenslaan en streven naar
een betere en gelijke wereld voor iedereen, betoogt Dico. Iedereen is het daar
ongetwijfeld mee eens.
Het is goed om te lezen dat we ons
hebben aangepast aan de hand van de
Covid-19 maatregelen en er weer leven in de brouwerij is in het seniorencentrum aan de Einsteinlaan. Het bestuur vertelt erover.
En Elly doet haar achternaam eer aan. Als een deskundig ornitholoog schrijft zij boeiend en informatief hoe de wilde eend door de
seizoenen heen transformeert. De evenementencommissie bericht over de wijzigingen in de programmering en de reiscommissie
over de goede voornemens voor het volgende jaar. Als vanouds ging het team van Lief en Leed bij diverse leden op bezoek en feliciteerde onze jubilarissen en oudere jarigen. Verderop leest u hun uitgebreid verslag. En wat kregen wij veel reacties op de foto met het
tramhuisje in de vorige Nieuwsbrief. In de fotorubriek kunt u ze allemaal nalezen. Herkent u de foto uit de oude doos deze keer ook?
Van enkele leden ontvingen wij gedichten en een brief, die wij uiteraard met u delen. De redactie moedigt u aan uw eigen verhaal,
artikel of gedicht in te zenden. Wij doen ons best uw bijdrage in de Nieuwsbrief op te nemen. MOnique danken we hartelijk met haar
vermiljoenen jubileum. Goed gedaan!
De NOS presenteerde in augustus een tweede serie bevrijdingsjournaals waarin zij aandacht besteedde aan de wederopbouw en
vooral de gebeurtenissen in Nederlands-Indië. Op 15 augustus herdachten we de slachtoffers van de Japanse bezetting. Dit jaar had
de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag een bijzonder karakter.
Naast herdenken vierden we precies 75 jaar vrijheid. Vanwege de coronamaatregelen gebeurde dat veelal naar het nieuwe normaal
van dit jaar: Thuis Herdenken. De gesprekken en beelden in de NOS-reportage ‘Van Jakarta naar Rotterdam’ herinnerden aan de
Indische Nederlanders, die vanaf 1945 naar Nederland repatrieerden. In dat verband is het goed dat u weet dat er een boek wordt
geschreven over Indische families in Voorschoten. In deze verhalenbundel vertellen circa 15 Indische families over het leven in Nederlands-Indië voor, tijdens en na de Japanse oorlog, de overtocht, hoe zij in Voorschoten terechtkwamen en hier een nieuw bestaan
opbouwden. Het boek is vergevorderd, toch is er nog gelegenheid voor Indische families in Voorschoten om een bijdrage te leveren.
Voor deelname kunt u een bericht sturen naar info@life-in-letters.nl.
De redactie wenst u een hele prettige nazomer. Tot de volgende Nieuwsbrief!

COVERFOTO JULI/AUG

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Een prachtige foto gemaakt door
Willem Burwick.

Veel leesplezier!

Op de coverfoto van de juli/aug
Nieuwsbrief zien we de Voorstraat/
hoek Molenlaan. Een mooi stukje
Voorschoten dat iedereen wel kent.

De volgende Nieuwsbrief is het oktober nummer. Inzendingen die ons
uiterlijk 10 september 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

Als we dit stukje schrijven is de temperatuur in Voorschoten opgelopen
naar 33 graden, pff…. Klimaatverandering, ongetwijfeld. Toch hadden
we vroeger ook weleens van die hete
dagen, maar ja, toen waren we nog
jong en - dat zal voor de meesten van
ons gelden - toen konden we er beter tegen. We sprongen op de fiets en
gingen naar het strand. Daar is het
altijd beter uit te houden, met een lekker zeewindje. Maar nu horen we alleen maar: kom niet, het strand is vol!
Dus houden we ons aan de adviezen:
schaduw opzoeken, geen inspanningen plegen en veel drinken. Water
natuurlijk!
Twee bestuursleden waren deze week jarig en inderdaad, een koud glas water had bij de gasten meer aftrek dan
wijn of bier. Maar een feestelijk drankje op z’n tijd hoort er wel bij en met mate zal dat ons niet schaden. Er is immers
altijd wel iets om te vieren; het leven is kort, dus geniet ervan. Al blijven we ons terdege bewust van het nare virus,
dat nog niet over is.
Ons verenigingsgebouw is tot veler plezier weer vrijwel elke dag open en de activiteiten lopen bijna als vanouds.
Met in acht nemen van de anderhalve meter afstand is het gewoon weer ouderwets gezellig, ook op de soos! Daar
gebruiken we beide zalen, dan voldoen we ruim aan de anderhalve-meter-norm. Biljarten kan dus even niet op vrijdagmiddag, maar behalve woensdag is er nu tijdelijk ook biljarten op donderdagmiddag. Als iedereen blijft opletten
en aan de regels denkt, gaat het prima!
Verder zijn we ons aan het beraden hoe we weer met de bridge op 1,5 meter kunnen gaan beginnen. De klaverjassers hopen in september weer te beginnen, zo nodig ook in twee zalen, of op twee verschillende dagen. De groep is
namelijk erg groot.
De VOV-zanggroep is wel een zaterdag bij elkaar gekomen in het VOV-gebouw; niet om te zingen maar om te zien
of ze elkaar na ruim 20 contactloze weken nog wel herkenden en er was natuurlijk ook koffie! Afgesproken is om dit
eenmaal in de maand te herhalen. Laten we hopen dat deze fijne groep die zoveel plezier heeft in het zingen met
elkaar, ook op afzienbare tijd weer kan starten.
Wie al binnen of in de buurt van ons clubgebouw is geweest, zal ongetwijfeld gezien hebben dat we nu rond de ingang
3 prachtig gevulde bloembakken hebben! Ze staan op cruciale plekken, namelijk daar waar het trottoir erg ongelijk
was, waardoor helaas diverse mensen lelijk gevallen zijn. Door de strategische plaatsing van de bloembakken kan er
niemand meer over die ongelijke tegels struikelen.
Meer goed nieuws: De Cirkelbus is weer gaan rijden. Ze zijn ‘klein’ begonnen met maar één bus, maar wij hopen dat
als u deze Nieuwsbrief leest, dat het al met meer bussen zal zijn. Het meldpunt is weer bereikbaar en verder nieuws
kunt u elders in deze brief lezen en op hun website: www.cirkelbus.nl
Intussen wordt er zoals gewoonlijk achter de schermen hard gewerkt aan het up-to-date houden van de website en
facebook. Nog niet iedereen weet de weg te vinden op internet, maar met name op de website www.vovvoorschoten.
nl vindt u steeds het laatste nieuws, met een agenda van alle activiteiten.
Tot slot nog een zakelijke mededeling: De jaarvergadering over het afgelopen jaar is definitief vastgezet op 16 oktober. Zie de oproep op pagina 7 in deze Nieuwsbrief. Bent u van plan om te komen, meldt u dit dan a.u.b. aan onze
secretaris zodat we een idee hebben hoe we de zaal kunnen indelen met 1,5 m. afstand. We kunnen beide zalen
gebruiken en er is voldoende ventilatie. We hopen dat u aanwezig wilt zijn om het wel en wee van de VOV met elkaar
door te nemen en zeggen graag: Tot ziens!
VOV Bestuur
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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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Bij het boeken van Bij
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het VOV 10% korting
het10%
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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

vrijdag
16 oktober 2020
aanvang:
14.00 uur
VOV Seniorencentrum,
Prof. Einsteinlaan 3
Voorschoten

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
1.

Opening om 14.00 uur

2.

Vaststellen agenda.

3.

Goedkeuring notulen vergadering van 3 mei 2019.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken.

5.

Jaarverslag 2019.

6.

Financieel jaarverslag 2019 en begroting 2020.
Goedkeuring te reserveren gelden.

7.

Goedkeuring financieel beleid 2019 en decharge van het bestuur.

8.

Benoeming kascommissie 2020.

9.

Samenstelling van het bestuur:
Volgens rooster aftredend: Aat Stahlie; hij stelt zich beschikbaar voor
herbenoeming. Het bestuur draagt voor als nieuw bestuurslid-tweede
penningmeester: John Smit.
Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot uiterlijk 2 weken
voor de jaarvergadering melden bij het bestuur.

10.

Rondvraag.

11.

Sluiting.
NA AFLOOP VAN DE VERGADERING IS ER
GELEGENHEID TOT NAPRATEN ONDER HET
GENOT VAN EEN DRANKJE.

De jaarstukken zullen vanaf 2 weken voor de vergadering op
dinsdag- en vrijdagmiddag ter inzage liggen in ons verenigingsgebouw aan de Einsteinlaan.
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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.

Informatie van de Evenementencommissie
Geachte leden van de VOV,
In eerdere nieuwsbrieven van de VOV hebben we u geïnformeerd over de gevolgen van de Corona pandemie voor de activiteiten die door de Evenementencommissie voor u worden georganiseerd. Eigenlijk zou ik moeten schrijven: de evenementen
die niet konden worden georganiseerd. De door de overheid opgelegde lock-down is weliswaar sinds 6 mei versoepeld maar
het gevaar van het opnieuw oplaaien van de virusbesmetting is zeker nog niet geweken. De drie motto’s afstand houden,
handen wassen en thuisblijven bij het vermoeden van een besmetting zijn nog altijd van kracht.
Voor diegenen, die zich hadden aangemeld voor de voorstelling van Hendrik Groen kunnen we melden dat wij de Schouwburg
gevraagd hebben om restitutie van de betaalde entreekaarten. Zodra wij die restitutie hebben ontvangen zullen wij de deelnemers kunnen terugbetalen. Het kan nog wel even duren.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat de Ladies Day op 31 augustus geen doorgang zal vinden. Datzelfde
geldt voor de jaarlijkse feestavond, die gepland stond voor 17 oktober. Dit jaar dus geen tombola, niet genieten van muziek
en dans.
Voor Holiday on Ice op 13 december heeft zich slechts een persoon aangemeld zodat we ook die activiteit hebben geschrapt.
Mocht u toch een voorstelling willen bezoeken dan zult u dat op eigen gelegenheid moeten doen.
De beslissing over het al of niet doorgaan van ons traditioneel kerstdiner op 21 december zullen we eind augustus in overleg
met de Gouden Leeuw nemen.
We hadden het graag anders gewild maar uw gezondheid gaat voor alles. Laten we hopen dat de farmaceutische industrie
snel een vaccin/geneesmiddel ontwikkelt waardoor we ons beschermd weten tegen dit gevaarlijke virus.
Ton Blom, voorzitter Evenementencommissie VOV

Luisterlijn Leiden zoekt vrijwilligers
Vierentwintig uur per dag zijn de vrijwilligers van de Luisterlijn bereikbaar. Landelijk, maar ook lokaal, zoals in Leiden.
Om mensen dag en nacht een luisterend oor te kunnen bieden, zijn er meer vrijwilligers nodig. Op 2 september 2020
start er weer een training voor nieuwe vrijwilligers in Leiden.
“Als vrijwilliger bij de Luisterlijn moet je vooral goed kunnen
luisteren, zonder te oordelen”, legt een vrijwilliger uit. “De
onderwerpen van de gesprekken en redenen dat mensen
contact opnemen zijn uiteenlopend. Soms belt iemand om
gewoon even een praatje te maken. Maar andere mensen
willen je spreken omdat ze echt iets emotioneels kwijt willen. Het geeft mij ontzettend veel voldoening om er voor een
ander te kunnen zijn.”
Training
De aspirant-vrijwilliger wordt goed voorbereid op het werk
door het volgen van deze training. Daarin worden gespreksen luistervaardigheden geoefend en komen verschillende
thema’s aan bod. Op 2 september 2020 start er weer een

nieuwe training. Ga voor meer informatie en aanmelden naar
www.deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk.
Bellen voor een anoniem gesprek met een vrijwilliger van de
Luisterlijn kan dag en nacht naar 0900-0767 en chatten of
mailen via de website van de Luisterlijn:
www.deluisterlijn.nl

De Luisterlijn is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die
anonieme hulp op afstand biedt. Vanuit 28 locaties voeren zo’n
1.500 vrijwilligers dag en nacht ruim 300.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail. Deze vrijwilligers worden
opgeleid en begeleid door beroepskrachten. Geïnteresseerden in
het vrijwilligerswerk kunnen zich melden via www.deluisterlijn.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

Van de Reiscommissie
Het is weer tijd voor een bericht van de Reiscommissie. Zoals u heeft bemerkt hebben wij voor dit jaar alle dagreizen en
meerdaagse reizen moeten annuleren vanwege de risico’s die
gepaard gaan met het Coronavirus. Dit betekent dus ook geen
verslagen van reizen. Inmiddels heeft de reiscommissie zijn
activiteiten weer hervat en zijn wij druk bezig met de voorbereidingen voor 2021. Wij hebben besloten om het merendeel van
de dagreizen integraal over te nemen voor het reisjaar 2021,
die voor 2020 waren bestemd. Dit vanwege het grote aantal
enthousiaste aanmeldingen voor deze dagreizen. Zeker voor
de jubileumdagreis hadden wij meer dan 60 aanmeldingen.
Maar ook voor de andere reizen varieerden de aanmeldingen
tussen de 40 en 55 personen.
Wij laten ons niet door het virus uit het veld slaan en gaan door
met de voorbereiding. Dat houdt dus in dat ook de jubileumdagreis doorgaat. Naar alle waarschijnlijkheid zal die ook in de
maand augustus 2021 plaatsvinden. Dus wij zouden zeggen
noteer die alvast in uw agenda. Datzelfde geldt voor de andere
dagreizen. Ook daarvoor houden wij zoveel mogelijk dezelfde
reismaand aan als gepubliceerd in de reisgids 2020. Voor de

dagreizen die wij niet overnemen zullen wij andere leuke bestemmingen bedenken.
Wat betreft de meerdaagse reizen kunnen wij melden dat de
bus/treinreis naar Zwitserland weer in de planning staat voor
juli 2021. Daar waren meer dan 30 aanmeldingen voor. Dus
indien u aan deze reis wenst deel te nemen leg die reis dan
ook alvast vast voor volgend jaar. Wij denken nog na over andere meerdaagse reizen. Een daarvan is de Engelandreis van
2018. Daar waren net te weinig deelnemers voor om die door
te laten gaan. Wij denken erover om die reis weer in het reisprogramma op te nemen. Eerste helft juni is een mooie periode
om naar Engeland af te reizen. Dus wij hopen dat er nu meer
deelnemers zullen zijn. En goede kans dat het Engelse pond
in waarde zal zijn gedaald vanwege de aanstaande brexit. Dat
maakt de reis goedkoper. Zo ziet u maar weer de uitspraak
van Johan Cruijff doet ook hier weer opgeld. Elk nadeel heeft
zijn voordeel.
Als reiscommissie hopen wij u in de nieuwsbrief van oktober
nader te kunnen informeren.

100 jaar Bohemen in Voorschoten
De familie Van Bohemen viert zaterdag 29 augustus feest. Het is
namelijk honderd jaar geleden dat
Cees van Bohemen met zijn vrouw
Johanna van der Voort de boerderij
aan de Voorstraat betrok.
Van Bohemen breidde zijn bedrijf
voortvarend uit met een nieuwe
wagenschuur, koestal en gehuurd
land in de omgeving van de Pauwenstraat.
Nadat Tinus de boerderij van zijn
ouders overnam, begon hij een
melkwijk die zich uitstrekte van de
Molenlaan tot aan de grens van
Veur. Wie kent de altijd vriendelijke
en spraakzame Tinus in zijn blauwgrijze melkjas nou niet?
Vanaf 1968 verkocht Riet, de vrouw
van Tinus, boter, kaas, eieren, melk en andere levensmiddelen vanuit het in de boerderij gevestigde winkeltje met de naam ‘de
Melkhal’. Tinus stopte in 1992 met zijn melkwijk. Riet ging met haar winkel door tot in 2001. Tinus woont nu in Topaz Vlietwijk en
in de boerderij is tegenwoordig ‘Galerie De Melkhal’ gehuisvest, waarin de familie van tijd tot tijd eigen kunstwerken exposeert.
Honderd jaar en vier generaties na de komst van Cees van Bohemen naar Voorschoten, viert de familie haar ivoren jubileum op
de Voorstraat.
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Lief en Leed
Heel voorzichtig zijn we weer begonnen
mensen te bezoeken.

•••••••••••••••••••••••••••
Mevrouw H.J. ten Hove heeft haar 92ste verjaardag op verschillende
tijden gevierd. Ze is uit eten geweest wat heel gezellig was. Dankbaar
is ze voor de vele kaarten en telefoontjes. Mevrouw leest veel en heeft
genoten van de reisverhalen van Paul Theroux, ook van het boek De
geniale stad van Koen de Vos.

De leden die een bezoekje krijgen beslissen
altijd zelf of ze genoemd willen worden in
onze Nieuwsbrief.
Kent u iemand die wel een bezoekje kan gebruiken? Meld het de Lief en Leed-commissie.
Wij stellen dat zeer op prijs!

Mevrouw M. van de Geest-Vosse, werd 92 jaar en heeft ’s morgens
bezoek gehad van haar dochter. ’s Middags is ze bij haar zoon geweest die een grote tent had opgezet zodat ze op afstand wat bezoek
had. Iedereen had wat lekkers gemaakt. Mevrouw loopt veel en doet
weer zelf haar boodschappen; ze heeft als hobby kerstkaarten maken
en is daar best druk mee.

Meneer P. v.d. Berg heeft 90ste zijn verjaardag
groots gevierd met buren en familie, waarbij zijn
dochter een draaiorgel had georganiseerd. Het
echtpaar maakt het prima, meneer doet zijn best
de 100 te halen! Hij was ook blij met het telefoontje.

Meneer L. Nicolai is voor zijn 90ste verjaardag met familie uit eten geweest bij het Waterfront en heeft daar heerlijk buiten gezeten. Meneer
is nog heel actief; hij fietst graag, maar helaas ligt de bridge en biljart
stil. Daarnaast bezoekt hij het Parkhuis.

Meneer J.L. Janssen werd 80 jaar. Jammer dat hij
intensieve thuisverzorging nodig heeft en daarbij is
zijn vrouw onontbeerlijk. Gelukkig is zij kerngezond.
Onze belangstelling werd zeer op prijs gesteld.

Mevrouw M. Sanders-Troost werd 90 jaar en maakt van elke dag
een feestje. Ze rijdt nog auto en doet nog veel zelf. Joke had een fijn
gesprek met haar en mevrouw hoopt volgend jaar bezoek van ons te
krijgen.

Mevrouw H.C.J. v.d. Meijden-Hogervorst is onlangs gevallen, waarna ze is opgenomen in het
ziekenhuis en verpleeghuis. Nu is zij weer thuis en
maakt het wel weer goed. Zij laat de VOV hartelijk
groeten.

Ook had Joke een fijn gesprek met de 80-jarige mevrouw L.C. van
Deursen-van Steen. Mevrouw is blij en dankbaar dat ze deze mijlpaal
samen met haar man mag meemaken. Het feestje is gevierd met kinderen en kleinkinderen. Mevrouw bedankte hartelijk dat we aan haar
dachten!
Met Mevrouw R. van Beelen-Imthorn gaat het goed. Haar 85ste verjaardag werd gevierd met kinderen en kleinkinderen.
Meneer H.L. Langendoen vierde zijn 80ste verjaardag bij zijn schoondochter in Hazerswoude. Meneer gaat met plezier naar de soosmiddag, waar hij met een gezellige groep mensen aan tafel zit.
Meneer I. Blasband werd 91 jaar. Hij en zijn vrouw houden zich strikt
aan de corona-voorschriften. Ze stelden het telefoontje zeer op prijs.
Meneer T. van Lierop maakt het op zijn 91ste jaar goed en popelt om
weer te kunnen kaarten. Hij vindt de VOV een leuke club en gaat er
heel graag naar toe.
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Voor het opgeven van feestelijkheden of
voor verdrietige zaken kunt u contact opnemen met Els van Brink, 06 306 174 02

Mevrouw J.W. den Hollander-Huisen werd 91
jaar. Het werd een gezellig telefoongesprek, want
mevrouw kan lekker kwebbelen. Ze is heel opgeruimd, hoewel zij ook de nodige tegenslagen heeft
gehad, zoals dierbaren verloren. Haar zoon doet
de boodschappen en ze haalt zelf wel melk bij AH,
want dat drinkt ze veel.
Mevrouw G.E. v.d. Meel werd 85 jaar, maar was
heel moeilijk te bereiken op haar verjaardag. Ze
was van provider gewisseld met nummerbehoud
en dat heeft wat voeten in aarde gehad. Ze heeft
van de nood een deugd gemaakt en heeft toen
maar veel oefeningen gedaan en gelopen.
Het echtpaar de Bruin-Groot heeft alsnog een
bloemetje gekregen voor hun 60-jarig huwelijk.

Lief en Leed
Mevrouw A. van Leeuwen verblijft in Wijckersloot nadat ze
gevallen was. Ze vermaakt zich daar goed met de andere bewoners. Het was een verrassing dat Els ineens voor haar neus
stond.
Bij het echtpaar Nieuwenhuijs-Paulen heeft Els heerlijk in de
paradijselijke tuin gezeten. Zij waren 65 jaar getrouwd en vertelden smakelijk over hun leven. Ze hebben beiden in Leiden
gestudeerd en hebben daarna veel in het buitenland gewoond.
Bij mevrouw C.A. v.d. Ven-Varkevisser was het een gezellige theevisite.
Bij het echtpaar van Herk-Elfering werd de deur al open
gedaan toen ik mijn fiets op slot zette. Zij waren 50 jaar getrouwd. Meneer zat gezellig op zijn praatstoel en samen zijn
ze een fijn stel. We hebben heerlijk buiten gezeten; wat een
eldorado is het daar.
Mevrouw P. Hooijmans-Berkhuizen heeft haar 92ste verjaardag een beetje gevierd. Ze vond het nog even niet verstandig een bezoekje van Emmy te ontvangen, maar vond het
heel fijn dat ze gebeld werd en vindt de berichtjes in het blad
altijd leuk.
Het echtpaar Moleveld-van Doornen werd door Lien bezocht voor hun 63-jarig huwelijk. Ze hebben heerlijk in de tuin
gezeten onder het genot van een kopje thee met wat lekkers.
Er stonden nog volop bloemen en de begonia kwam ook goed
van pas.
Mevrouw M. van Wissen-Klaver puzzelt graag en vindt de
drie extra puzzels in het Leidsch Dagblad ook fijn om te doen.
Lien bracht haar een bloemetje.
Het echtpaar Van Leeuwen-Vosmeer was 65 jaar getrouwd.
Daarom bracht Tineke hun een bezoek, maar vanwege de corona is het rustig gevierd; de kinderen zijn verdeeld over de
dag geweest. Zij bedankten de VOV hartelijk voor het boeket.
Piet verraste de heer W.H. Nieuwenhuijs voor zijn 90ste verjaardag met de telefonische felicitaties en belangstelling voor
de gezondheidssituatie, die naar zeggen - met beperkingen redelijk is te noemen. Hij bedankte de VOV nadrukkelijk voor
de belangstelling.
Meneer J. Dijkema werd voor zijn 95ste verjaardag gebeld
door Piet.

Gratis
Toegang
Bijeenkomst elke derde woensdag van de maand.
Locatie Vliethuis, Prof. Einsteinlaan 2F, Voorschoten.
Inloop: 19.00 uur Aanvang: 19.30 uur Einde: 21.30 uur
16 september starten we het nieuwe seizoen van het Alzheimer
Café met een kleine aanpassing in het programma. We blikken
eerst even met u terug op de afgelopen maanden: hoe heeft de coronaperiode het leven van u en uw naasten geraakt? Er zal ruimte
zijn om met elkaar in gesprek te gaan hierover. Vanwege de RIVM
maatregelen kunnen we maximaal 20 bezoekers ontvangen om de
veilige afstand van 1,5 meter te waarborgen. Vooraf telefonisch
aanmelden is daarom verplicht.

Uitzending live te volgen

Vanwege het beperkte aantal bezoekersmogelijkheden zal de bijeenkomst ook live te volgen zijn; deze wordt gefilmd en uitgezonden via een youtube kanaal (link wordt nog bekend gemaakt op
onze website) U kunt tijdens de uitzending uw vragen telefonisch
stellen op tel: 06 5714 1280.
Het publiek zal niet worden gefilmd.
Bezoek voor meer info de website van Voorschoten Voor Elkaar of
bel naar 071 561 90 01. Wij noteren uw aanmelding of helpen u
aan een link waarop u ons kan volgen.

WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020
DEMENTIE; WAT IS DAT NU EIGENLIJK?
GASTSPREKER: DR. LEX VAN DELDEN
(Leyden Academy On Vitality and Ageing)

✔ Wat gebeurt er in ons brein?
✔ Welke vormen van dementie zijn er en is Alzheimer

hetzelfde als dementie?
✔ Kan iedereen het krijgen?
✔ Kun je het voorkomen?
✔ Weten wij meer over erfelijke oorzaken?
✔ Is Alzheimer te genezen en wat zijn de behandelingsmogelijkheden anno 2020?
Telefonisch aanmelden is verplicht, tel. 071 561 90 01
(voor vervoer kan worden gezorgd)
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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

Herkent u
deze foto?
Wie kan iets vertellen over de plaats waar deze foto gemaakt is?
Uw reacties graag vóór 10 september insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Aanvullend verhaal
op de reactie van
Daan Heijmans op
de mei/juni foto
(Badhuisstraat).
Ten tijde van deze foto
was de straat achter
het plantenperk de
Badhuisstraat liep door
tot de Noordheystraat .
De klinkerweg op de
voorgrond was grasveld met struikgewas
en is later aangelegd
en heette toentertijd
Sofiakade.
Om van de Leidseweg
naar de Badhuisstraat
te komen moest je
na de trambaan een
s-bocht maken en aan het eind van de Badhuisstraat bij de
Noordheystraat had je weer een s-bocht richting Vlietwijk en
hete toen Sofiakade tot aan de Nieuwvoordorpstraat en daar
ging de Sofiakade over in de Antonie van Leeuwenhoekkade.
Door het toenemend autogebruik en bezit is de Sofiakade tot
aan de Leidseweg verlengd en is de Badhuisstraat een soort
dienweg geworden, dit om de Raadhuislaan en Tolstraat te

ontlasten en om Vlietwiik toegankelijker te maken
Maar nu heet alles Badhuisstraat van de Leidseweg tot de
prof. Einsteinlaan
Ik ben er vlakbij geboren en heb de weg honderden keren gefietst op weg naar school.
Co van Veen
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Reacties op de juli/aug foto:
Ik herken de foto in de fotorubriek. Het
plein waar de blauwe tramstellen moesten wachten om via het enkelspoor door
de Schoolstraat te rijden. Geheel rechts
was, dacht ik, een drogisterij.
Geheel links, iets naar achteren gelegen, de bioscoop. In de lage gebouwtjes
daarvan rechts was een timmer- aannemersbedrijf.
Eigenlijk het hart van het dorp waar velen in en uitstapten om naar Den Haag of
leiden te komen en te gaan.
Ik heb dit als herinnering uit mijn jeugd
als ik met mijn opa van de Papelaan
naar het dorp liep in begin vijftiger jaren.
Nico Vroom, Meerssen , Limburg
Volgens mij is het de Schoolstraat. Met
de Tramstaat als doorgang ik zie ook
waar nu de visboer zit. Dus Schoolstraat.
Anna Hollebeek -Kleefstra
De plaats van de foto in de VOV-nieuwsbrief van juli/augustus 2020 is werkelijk
het hart van het dorp.
Vanaf de Wijngaardenlaan blik op de
Schoolstraat ter hoogte van de Tramstraat die tussen de twee winkelpanden
te zien is.
Hier bevond zich tot november 1961
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(opheffing van de NZH-tramlijn) de tramhalte Voorschoten Dorp.
Het wachthuisje voor de reizigers, de
masten voor de bovenleiding en die leidingen zelf zijn duidelijk zichtbaar. Uit
het moderne wachthuisje leid ik af dat
de foto eind jaren ‘50 gemaakt is. Oude
NZH-wachthuisjes waren van een ander
model en Kon. Julianalaan (aanleg rond
1950) staat al op de foto.
Tom Struijk
Dit is een Foto van de schoolstraat in de
jaren 50- 60 van de vorige eeuw, helemaal links de schoenmakerij schoenenwinkel van Schoneveld, achterkant van
het Ambachts en Baljuwhuis, achterkant
van het Wapen van Voorschoten en de
bioscoop (Groeneweg Theater), dan het
huisje van de Familie Peeters, daarnaast
de Visboer Arend van Duyvenvoorde sr,
Groenewegen de houthandel, het huisje
van van Wissen, het huis met het puntdak van Bloemist van der Hoek, dan de
Tramstraat, drogisterij Verdoorn dan het
woonhuisje van Mvr Kruyf, op de voorgrond Het Tramhuisje. ‘s Zomers stond
hier, je kon hem daar uittekenen Piet de
IJsboer.
Tevens wil ik graag reageren op de Reacties op de juni foto:

Deze waren bijna goed, want het
is namelijk de MOLENLAAN en de
KERKSLOOT. (de Molensloot bestaat
wel in Voorschoten, deze ligt naast de
Dobbewetering aan de Papelaan.
Jan Teske
Tegenover het tramhuisje:
Drogisterij Verdoorn op de hoek Tramstraat, op de andere hoek bloemenmagazijn van de Hoek, daarnaast Oma van
Wissen, dan Daan sr. Groenewegen
bouwmaterialen en dan de visboer.
In het kleine huisje Piet Peters met zijn
gezin, de open ruimte het Wapen van
Voorschoten met Wout Ham en
Schooneveld schoenen.
Ik heette toen ook van de Hoek-van
Dorp en ik heb boven de bloemenzaak
gewoond en er gewerkt.
M.E. van Dorp
Deze foto is de tramhalte Voorschoten
dorp met de Schoolstraat.
Drogisterij Verdoorn, Tramstraat, Bloemenpand van de Hoek, Firma Groenewegen, Visboer.
En woonhuis, daar heeft fam. Peters gewoond.
Riet Pijmaken

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De foto van juli/augustus is, wat nu Deltaplein heet.
De abri was van de NZH tramhalte Voorschoten dorp. Op dat
punt moesten de trams wachten op de tram die mogelijk in
de Schoolstraat reed, wat door middel van een stoplicht werd
geregeld. In de Schoolstraat lagen twee trambanen, elkaar
overlappend, zodat er maar 1 tram in de straat kon rijden. De
andere wachtplaats was bij het gemeentehuis.
Op de foto zie je van rechts naar links, drogisterij Verdoorn later apotheek en nu kapsalon, daarnaast bloemenhandel Hoek
(of van der Hoek) nu telefoonwinkel en daarnaast een woninkje. Bij de VW voor de huisjes met daar tussen de poort was
de firma D. Groenewegen & Zn (en dochter Mien) gevestigd,
de bouwmarkt van Voorschoten in die tijd, toen beter bekend
als Daan Tut. Na afbraak is nu het pand waar texielhuis Te

Meij in zit, gebouwd. Het witte huisje was de vishal en in het
huisje daarnaast woonde de fam. Peeters. Het dak dat boven
de huisjes uitsteekt is van hotel ‘het Wapen van Voorschoten’.
De witte muur is de zijgevel van schoenenwinkel Schonenveld
(met 1 of 2 o, weet ik niet meer), dat pand staat nu alweer een
paar jaar te huur.
De vishal en het huisje is afgebroken en is nu een grote viswinkel in bijna de zelfde staat teruggebouwd. Daarnaast het pleintje/terras van Het Wapen van Voorschoten met in de verste
hoek een slijterij.
De foto is, zo te zien, genomen van toen de zijkant van het
gebouw Christelijk Belangen, nu kantoorgebouw hoek Wijngaardelaan/Schoolstraat.
Co van Veen

De locatie betreft het centrum van onze gemeente. De foto
is gemaakt vanaf het begin van de Wijngaardenlaan. Behalve
de twee grote panden op de achtergrond is de behuizing aan
de linkerzijde geheel vervangen door moderne bedrijfsruimte.
De drie zwarte masten op de voorgrond doen denken aan
voorziening van elektriciteit voor de toen nog in dienst zijnde
blauwe tram. Het wachthuisje was daar in het niet zo sfeervolle
centrum een dankbare schakel. In 1961 kwam aan zijn langdurig bestaan een eind. Door een busmaatschappij werd het
vervoer overgenomen.
De niet meer nodige tramstellen werden gestationeerd op een
lege plaats ten noorden van de Hofweg. Men koos de weg van
de minste weerstand, slopen had geen zin. Bevoegde personen staken er de brand in. Ik herinner mij nog het trieste beeld
van de verbrande tramstellen die na zoveel jaren dienst te

hebben gedaan voorgoed uit het straatbeeld verdwenen. Wat
over bleef was oud ijzer.
Bijna onzichtbaar is de auto die daar eenzaam in de Schoolstraat staat geparkeerd. Ik vermoed een Volkswagen ‘Kever’,
hetgeen betekent dat het een foto uit de zestiger jaren van de
vorige eeuw zou kunnen zijn.
Ten opzichte van de foto heeft het centrum de twee laatste
jaren een metamorfose ondergaan. Na het afbreken van de
RABO bank en het verdwijnen van de parkeerplaatsen zijn er
aantrekkelijke projecten uitgevoerd. Een modern appartementengebouw met het er tegenover een sfeervol horeca paviljoen. Het groen dat geplaatst is draagt zeker bij tot volmaaktheid van het Delta Plein.
Daan Heymans

Foto van de verbrande
tramstellen.
Foto: Daan Heymans
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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...

Diane vanBohemen
Tekst: Nico Fennes
Foto: Mo van der Werf

De redactie sprak met Diane van Bohemen in haar vrolijk gekleurde woning in Leiden. Zij was te jong om de flowerpower-beweging in de jaren 60 van dichtbij te ervaren, toch voelt zij zich erdoor aangetrokken en had best zo’n
hippie willen zijn.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Ik ben op de Leidse Hogewoerd geboren en elders in Leiden opgegroeid. Mijn moeder van 91 woont er nog. Mijn vader werkte als instrumentmaker bij de PTT in Den Haag. Hij
bedacht er technische vernuftigheden om toe te passen in
het werk van de PTT. Daar zaten uitvindingen bij in aanloop
naar de latere postcode.
Ik heb een broer en een zus. Ik had een gelukkige jeugd
zonder opzienbarende gebeurtenissen. Op mijn negentiende werkte ik in de fotovakwinkel van Reekers en zo gebeurde het dat ik Bert Bohemen in Voorschoten ontmoette. Bert
is van de derde generatie Bohemen, de bekende familie
die al 100 jaar in de voormalige boerderij aan de Voorstraat
woont.
De eerste twee jaren woonden Bert en ik op een woonboot
aan de Zoeterwoudseweg in Leiden. Op het water was het
heerlijk vrij wonen en toch dicht bij de stad. Maar de boot
was niet bestand tegen de twee strenge winters, die wij er
achterelkaar meemaakten. Het ijs lag op het bed. Heel romantisch, maar niet voor lange tijd. Wij verhuisden naar de
eengezinswoning aan de Berylstraat.’
WAT VOOR WERK DOE JE?
‘Ik werkte als activiteitenbegeleider. Daar stopte ik mee bij
de geboorte van de kinderen. Later pakte ik het weer op
met een eigen praktijk voor kunstzinnige therapie. Onder
het schilderen, tekenen en boetseren kwamen de verhalen los van de mensen die ik met mijn therapie stimuleerde
vooruit te komen. Het is als praten met je handen en inspelen op wat iemand maakt. Het is een heel goede aanpak,
maar was te onbekend om er voldoende werk aan te hebben. Na 4,5 jaar gaf ik de praktijk op. Toch blijf ik mensen
helpen om op een alternatieve wijze balans en positiviteit te
vinden. Dat doe ik met cursussen om een door stress verstoorde energiebalans te verhelpen en met schilderlessen
in het inloophuis Scarabee.
In de voormalige Melkhal van mijn schoonfamilie heb ik mijn
atelier waar ik af en toe kunst exposeer en schildercursussen geef. Het is mooi om te zien hoe mensen groeien in
hun creaties. Ik experimenteer met verschillende technieken. Een voorbeeld is de sluiertechniek, waarbij je in wel
honderd verflaagjes met kleur en licht speelt.’

WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Ik hou van volksdansen. Turks, Israëlisch, Roma, Afrikaans,
et cetera, zeg maar werelddansen. En ik vind het heerlijk
om naar het strand te gaan, uit te gaan of een terrasje te
pakken. Met schilderen, tekenen en boetseren maak ik mijn
eigen creaties waarvan de meeste in het atelier in de Melkhal hangen en een enkel werk hier in huis.‘
HOE BEN JE BIJ DE VOV GEKOMEN?
‘Het schilder- en tekenclubje is bij het vertrek van het Rode
Kruis overgegaan naar de VOV. Het Rode Kruis vertrok, wij
bleven. Telkens bedenk ik weer een nieuw thema in een bepaalde techniek. Hollandse landschappen schilderen, portretteren, een Monet namaken, Aboriginal art toepassen,
van alles. Heel leuk en sociaal om met elkaar te doen. We
zijn nu geruime tijd met acht dames creatief op de maandagmiddag. De beperkte beschikbare ruimte biedt alleen
geen kans om te groeien. Dat is jammer, want er is best
animo voor.’
WAT ZIJN HOOGTE- EN DIEPTEPUNTEN IN JE LEVEN?
‘Dieptepunten zijn het overlijden van mijn vader en zoals
pas geleden, het overlijden van een vriendin. Hoogtepunten
zijn mijn trouwdag en de geboorte van mijn kinderen: Dennis, Lisanne, Melissa en Niels. Het zijn nu allen twintigers.
Ik geniet altijd weer van de gezellige drukte als ze allemaal
hier zijn. En ik ben ontzettend blij met mijn prachtige kleinkind Zoë van 5 maanden jong. De verjaardagsverrassing,
die voor mijn 50e door onze vriendengroep werd georganiseerd, was ook een hoogtepunt. We maakten een tour in
een met hippiekleuren geverfde Citroën 2CV en zij zongen
een speciaal voor mij gecomponeerd lied wat ontroerend
leuk was. Een letterlijk hoogtepunt was een vaart in een
luchtballon. Dat was een wens die de Leidsche Courant in
vervulling liet gaan.’
HOE ZIEN ANDEREN JOU?
‘Ik denk dat zij vinden dat ik goed luister en mij goed kan
inleven. En dat ik creatief ben uiteraard. Doorlopend doe ik
ideeën op die ik op briefjes schrijf. Dat betekent dat er in het
hele huis ideeënbriefjes liggen en komt chaotisch over. Het
hoort nou eenmaal bij een hippieachtige kunstenaar.’
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HERINNERT U ZICH DEZE NOG? Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Jubel, jubilarie, jubileum
Dat was vroeger nog eens wat als je 40 jaar in dienst was bij
dezelfde baas. Een gouden horloge viel je meestal ten deel, of
anders een gouden vulpen met inscriptie.
Nou moet er natuurlijk wel bij gezegd worden dat een gouden
horloge vroeger natuurlijk nog van Zwitserse makelij was en
daarmee niet stuk te krijgen.
En ook de gouden pen sleet van zijn levensdagen niet.
Dus misschien is het wel zo begrijpelijk dat, als men vandaag
de dag al 40 jaar haalt bij dezelfde werkgever, er niet meer gekozen wordt voor die gouden jubileum cadeaus. We leven tenslotte in een consumptiemaatschappij en dan kun je niet meer
aankomen met 30 jaar hetzelfde horloge te dragen laat staan
dat je nog inkt in je vulpen doet.
En wist u dat vandaag de dag zo’n pen of horloge ook nog eens
belast moet worden tegen aanschafprijs?
Dat is dan even anders met wat nu de jubileumuitkering genoemd wordt. Nee, een gouden handdruk is het zeker niet.
Meer 1 misschien 2 maandsalarissen kunnen worden uitgekeerd aan de jubilaris. Maar, zoals bij de oudelullen- en de oudetutjesdagen, worden er in steeds meer cao’s pogingen ondernomen om de extra uitkering te schrappen.
Of het bedrijf kiest er voor om niet een persoonlijk cadeau te
geven maar bijvoorbeeld een gezamenlijke workshop (goed
voor de onderlinge verstandhouding) of om de jubilaris op cursus te doen.
25 of 40 jaar bij dezelfde werkgever. ‘Wie haalt het nog?’ hoor
ik u denken.
Nou, dat zal u verbazen. 1 op de 3 werknemers is vandaag de
dag 10 jaar of langer in dienst bij hetzelfde bedrijf. En nu de
pensioengerechtigde leeftijd wel eens met 7 tot 8 jaar verlengd
kan worden, zullen er dus mensen zijn die 50 jaar bij hetzelfde
bedrijf in dienst zijn.
Het jobhoppen, zoals veel jonge werknemers vandaag de dag
doen, begint na 10 jaar werken aardig te verdwijnen. Het feit

dat men dan meestal wel weet welk werk je het beste ligt plus
het feit dat er een hypotheek betaald moet worden zullen hier
ongetwijfeld debet aan zijn.
Sommige werkgevers zullen het juist stimuleren om vaker van
werk te veranderen om zo vastroesten te voorkomen. Maar
heeft u bij een werknemer van Ikea wel eens dat zilveren imbussleuteltje gezien op het naamkaartje? Dat wordt verkregen
bij een diensttijd van 10 jaar.
En de reden dat ik deze keer over jubilea wilde schrijven is omdat dit mijn 45ste aflevering is voor de Nieuwsbrief. Het is dus
inmiddels alweer 5 jaar dat ik deze rubriek vul.
Een vriendin van me kijkt elke keer met spanning uit naar de
Nieuwsbrief waarbij ze zich afvraagt wanneer ik geen onderwerp meer heb om over te schrijven.
Eerlijk gezegd zit ik ook wel eens met die vraag maar tot nog
toe gelukkig geen writer’s block gekregen.
Nog eerlijker gezegd: ik was helemaal niet van plan om aan
een rubriek te beginnen. Ik schreef de redactie dat ik het eigenlijk wel jammer vond dat niet-Voorschotenaren geen herinneringen hadden bij de oude foto’s. En of het misschien een
leuk idee was om over onderwerpen van vroeger te schrijven,
waarbij ik een lijst met mogelijke onderwerpen voegde.
‘Ga je gang’, was het antwoord. Oeps.
Maar ik dus een verhaaltje maken over de water- en vuurvrouw.
Om tot mijn stomme verbazing in de Nieuwsbrief te lezen dat
er een nieuwe rubriek ‘herinnert u zich deze nog’ gestart was.
Het was even slikken. Maar ach, als je van schrijven houdt,
herinneringen zo goed als altijd een glimlach bovenhalen, ja,
dan is het zomaar ineens alweer de 45ste aflevering.
Aan een gouden pen met inscriptie ben ik bij lange na niet toe.
5 jaar staat voor blik of plastic. En plastic bloemen zie ik toch
niet zitten.
Zit dus niets anders op dan gewoon nog even volhouden.

MOnique

rubriekVOV@gmail.com
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Waar zijn alle
mannetjeseenden
gebleven?
Tekst: Elly Vogelaar

De wilde eend is de wilde stamvorm van alle tamme eendenrassen, met uitzondering van de Muskuseend. Het is de gewoonste
en meest wijdverspreide eend en je kan hem vrijwel overal zien; in moerassen en in meren, in akkers en weilanden met sloten en
in stadsparken met vijvers.
De mannetjeseend - de woerd - is een opvallend gekleurde eend. Hij heeft een glanzend groene kop met een groengele snavel,
witte ring om de nek, kastanjebruine tot paarsbruine borst, zilvergrijze voorvleugels, een grijsachtig lichaam en een witte staart
met 2 zwarte, opkrullende veren. Dat laatste is iets wat ook bij alle ‘tamme’ eenden, die afstammen van de wilde eend, gezien
wordt. Dus ziet u die 2 opgekrulde staartveertjes, dan is dat altijd een mannetjeseend.
Maar…. Is het u ook wel eens opgevallen dat er in de zomer ineens geen mannetjeseenden meer zijn? Dat lijkt maar zo; u ziet
ze niet, maar ze zijn er wél. Het bonte kleed van de woerd is namelijk alleen maar te zien van oktober tot juni, want ongeveer half
juni begint de rui. Eerst de vleugelpennen, en als gevolg hiervan kan de woerd dan tijdelijk niet vliegen. Ze zijn dan een makkelijke prooi voor roofdieren en houden zich ook meestal wat schuil. Verrassing: Als alle veren weer compleet zijn, ziet de woerd er
hetzelfde uit als het vrouwtje. Tot eind augustus draagt de woerd dit zogenaamde ‘eclipskleed’. Het verschil tussen eend en woerd
is dan alleen nog maar te zien aan de brede groenige snavel van de woerd. In de loop van september beginnen ze wéér te ruien,
waarna ze in oktober opnieuw hun indrukwekkende, kleurrijke verenpak hebben.
De vrouwtjeseenden heten gewoon: eend. Ze hebben een oranje snavel met wat onregelmatige donkere vlekken, een bruinachtig
gestreept lichaam en witte randen aan de vleugels. Dit zorgt voor voldoende camouflage als ze zitten te broeden. Jonge dieren
lijken op de eenden; enkel de poten zijn iets geler en de snavel is egaal van kleur. Overvliegende vogels zijn gemakkelijk als eend
te herkennen; de lange hals en de ver naar achteren geplaatste vleugels zijn zelfs in snelle vlucht goed zichtbaar, uniek bij eenden. De woerden (mannetjes) zijn groter dan de eenden (vrouwtjes). Ze zijn wel 60 cm lang en de vleugelspanwijdte is 75 tot 100
cm. Net als bij de mens kwaken de vrouwtjes het hardst, met lange series van gekwaak. De woerden kwaken zachter, met tijdens
de balts ook wat gromgeluiden en gefluit. Het fluitende geluid dat je hoort tijdens het overvliegen wordt gemaakt door de vleugels.

Voedsel

Wilde eenden zijn grondeleenden, dat wil zeggen, ze zoeken hun voedsel door te ‘grondelen’; ze filteren met hun snavel voedseldeeltjes uit het water, op of vlak onder de waterspiegel. Je ziet ze ook regelmatig onderste boven in het water staan, als ze voedsel
zoeken op de bodem. Als ze grondelen zuigen ze met hun vlezige, gevoelige tong water op door de snavelpunt en slaan dit met
gesloten snavel via de randen weer naar buiten. Hierdoor ontstaat het bekende slobberende geluid. De rand van de snavel is bezet met hoornlamellen en de voedseldeeltjes worden door zenuwknoppen in de snavelrand ‘herkend’; een soort ‘natuurlijke zeef’.
In de winter eten ze voornamelijk gras. In het vroege voorjaar gaan ze over op dierlijk voedsel, zoals insecten en larven, allerlei
waterdiertjes, jonge kikkers, kleine visjes, slakken en wormen. Daarnaast eten ze waterplanten en eendenkroos, en in de zomer
en herfst ook gras, eikels en graan. In de avondschemering verlaten ze hun rustplekken - meestal zijn dat grotere waterplassen
of rivierarmen - en trekken de velden in om gedurende de nacht naar voedsel te zoeken. De jonge eendjes eten voornamelijk
insecten, zoals muggen en waterslakjes.

Voortplanting

De wilde eend begint als een van de eerste eenden aan de voortplanting; vaak is dit al rond half februari. Het baltsritueel ofwel
hofmakerij door de woerd, bestaat uit veel druk vertoon en rondjes draaien en vindt meestal plaats in het water. Bijzonder en typerend voor de balts van de wilde eend: achterste in het water, nek naar boven, hals sterk gekromd met de snavel naar beneden
wijzend, waarbij er typische fluitgeluiden gemaakt kunnen worden. Dit gefluit komt niet uit het zangstrottenhoofd (syrinx) maar uit
de luchtpijp. De eend legt zicht daarna plat in het water waarna de woerd haar trapt, zoals dat heet bij parende eenden. Daarna
poetsen beide vogels de veren.
Wilde eenden zijn ‘seizoensgebonden’ monogaam, dat wil zeggen, dat ze elk jaar een nieuwe partner hebben en daar meestal
het hele seizoen bij blijven. Ondanks dat, jagen de mannetjes vaak achter losse vrouwtjes aan om een paring af te dwingen, soms
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met meerdere mannetjes tegelijk. Deze gedwongen paringen worden
dan niet voorafgegaan door enig baltsgedrag.
Bij het kiezen van een nestplaats en het bouwen van het nest houden ze met allerlei factoren rekening, zoals de vochtigheidsgraad en
eventueel onder water geraken van de eieren, de camouflage en ook
beveiliging tegen schadelijke stralen van de zon. Het ei van de wilde
eend is wit tot crèmekleurig met een lichte groene schijn en heeft
een glasachtig doorschijnende schaal. Daarom moet de wilde eend
haar eieren goed afschermen tegen zonnestralen. De eieren worden
gelegd in een beschut nest in dichte vegetatie, of zelfs in de diepe
kom van een oude knotwilg. De woerd beslist uiteindelijk over de nestplaats; het vrouwtje maakt het nest.
Bij de eend gaan in deze tijd tussen de donsveren van de buik lange
veren groeien. Voordat het legsel compleet is, trekt ze deze uit en
gebruikt ze om het nest mee te omzomen en af te dekken. Ze leggen
meestal 10 à 12 witte tot lichtgroene eieren, soms minder, maar er
worden ook wel eens nesten met 16 eieren gevonden! De broedtijd
duurt 28 dagen zodat half maart al de eerste eendenkuikens gezien
kunnen worden. Soms nog eerder, maar als het dan weer gaat vriezen
overleven ze het vaak niet. De woerd blijf nog enige tijd in de buurt,
maar sluit zich weldra aan bij groepen andere woerden en begint de
jaarlijkse rui.
De donzige kuikens worden al snel na het uitkomen door de moedereend meegenomen naar het water. Eendenkuikens moeten vaak aan
land om te rusten. In sloten en vijvers met steile oevers verdrinken
veel jonge eendjes; die kunnen de kant niet opkomen en raken uitgeput.
Toch kan het gebeuren dat een wilde eend zomaar een hoekje in uw
tuin heeft uitgekozen om haar nest te maken, of misschien zelfs wel
ergens op een beschut afdak. U hoeft zich daar geen zorgen over te
maken; eendenkuikens kunnen een val van wel 5 à 6 meter overleven.
In Amsterdam broeden ze langs de grachten in dakgoten; de jongen
zijn zo licht als een veertje en laten zich zonder angst vallen. Laat het
maar rustig gebeuren en geniet er van, al is er een grote kans dat u
het schouwspel zult missen waar u op hoopt: de eendenkuikens, net
uit het ei, want zodra de eieren zijn uitgekomen zal de moeder met
haar kroost weer vertrekken, op zoek naar het grote water.

Wilde eend - nest

Wilde eend met kuikens

Van lieverlee verliezen de jonge eenden hun dons en zowel de jongens als de meisjes krijgen allemaal hetzelfde verenpakje als een
vrouwtjeseend. Na 9 à 10 weken zijn ze volledig vliegbekwaam en
gaan ze zelfstandig verder. In oktober gaan de jonge mannetjes hun
veren verruilen voor een echt mannelijk verenpak.
Wilde eenden zijn lang niet allemaal ‘wild’. Er zijn in onze parken en
vijvers ook heel veel tamme eenden, maar die stammen wel allemaal
af van de wilde eend. Wilde eenden kunnen paren met alle soorten
van het geslacht ‘Anas’ en daardoor treedt er gemakkelijk vermenging
op. Het gevolg hiervan is dat er talloze kruisingen zijn die vooral in
de steden en dorpen voorkomen. Kijk maar eens naar de kleur van
de jonge eendjes die achter moeder aan zwemmen of zomaar achter
haar aan de rijweg oplopen; in plaats van bruin, zijn er ook die bruingeel gevlekt zijn of helemaal geel. Als die volwassen zijn, zullen ze wit
worden of veel wit hebben. De zuivere wilde eend heeft nauwelijks
witte veren.
Let eens extra op als u binnenkort langs een sloot of vijver met eenden
loopt. Jong en oud, nu lijken het wellicht nog allemaal vrouwtjes….
Maar straks ziet u dan de eerste fraai gekleurde veren weer doorkomen bij de woerden. En dan zijn de mannetjeseenden er weer.

Woerden in zomerkleed

Wilde eendenpaar
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Racisme

Dico van Barneveld
Ik was begonnen met een column over: kolonisatie, slavenhandel en racisme. Maar ik kwam erachter dat ik die
onderwerpen nooit in een column recht kan doen. Toen ontving ik onderstaande tekst, die ik vrijelijk mocht gebruiken. Dus geen plagiaat maar wel een tekst waar ik volledig achtersta.
Iemand vroeg mij of ik mee wilde naar een demonstratie tegen racisme.
“Nee”, antwoordde ik, “daar doe ik niet aan mee”.
Ik kreeg een blik die een mengeling was van verwarring
en verontwaardiging.
“Ben je voor racisme dan of boeit het je gewoon niet?”
“Ik ben niet voor racisme, ik ben voor gelijkheid...”.
“Ja maar, daar is die demonstratie toch ook voor?”
“Nee, die is tegen racisme. Daar zit een wezenlijk verschil in. Ik leg het je uit:
Alles wat je aandacht geeft groeit, negatief of positief.
Kijk naar de demonstraties tegen racisme. Er komt in
Amerika een zwarte man om door politiegeweld, dat is
verschrikkelijk!
Dan ontstaan er begrijpelijkerwijs demonstraties, die
vervolgens leiden tot wereldwijde boosheid, geweld,
plunderingen en mensen komen lijnrecht tegen over
elkaar te staan. De verschillen en ongelijkheid worden
alleen maar groter en er ontstaan twee kampen...zwart
en blank. Vervolgens worden beelden gesloopt en beklad en loopt het allemaal gruwelijk uit de hand. Mensen worden door het slijk gehaald om slechte grappen
en het gaat nergens anders meer over. Hoe meer aandacht je schenkt aan racisme, hoe groter en grimmiger
het gaat worden”.
“Dus je wilt zeggen dat we maar helemaal niets moeten
doen en het maar zo moeten laten?”
“Nee, dat zeg ik niet. Maar in plaats van te demonstreren tegen racisme, demonstreer ik liever voor gelijkheid.
Gelijkheid voor alle mensen...zwart, blank, bruin, geel,
rood, man vrouw, homo’s, hetero’s, alternatievelingen,
gelovigen, atheïsten, eenlingen, zonderlingen. Gelijkheid voor iedereen. Van binnen zijn we allemaal hetzelfde en willen we allemaal hetzelfde; lijnrecht tegen
over elkaar gaan staan lost niks op. Naast elkaar gaan

staan, luisteren en tot oplossingen komen samen...dat
heeft voor mij zin.
Ik zeg geen nee tegen racisme, maar JA tegen gelijkheid. Dat is een wezenlijk verschil.
Ik concentreer mij niet op wat ik niet wil, maar juist op
wat ik wel wil.
Dus...ben ik voor gelijkheid, voor vrijheid, voor vrede,
etc. Daar leef ik mijn leven naar en dat verdient mijn
aandacht.
Ik geef geen aandacht meer aan negativiteit en laat
me niet opruien door boze en negatieve berichten.
Mijn aandacht gaat naar positieve dingen, dingen die ik
graag wil in dit leven, zodat die juist groeien.
En misschien begrijp je niet wat ik bedoel, dat hoeft ook
helemaal niet.
Maar vergeet niet...dat waar je aandacht aan geeft en
je het meest mee bezig bent groeit.
Het negatieve wordt alleen negatiever en maakt boos
en angstig, terwijl het positieve je allemaal blijer en uiteindelijk ook gelukkiger maakt.
Kies wijs en denk vooral aan wat het beste voelt voor
jou!
Ik hoop dat mensen meer naar elkaar gaan kijken en
luisteren en de handen ineenslaan om gelijkheid, vrijheid en saamhorigheid te creëren...een betere wereld
voor iedereen, ongeacht waar je vandaan komt, wie je
bent of waar je in gelooft. Van binnen zijn we allemaal
gelijk.”
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GISELLA

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Juni 2020
Tekst en illustraties:
Gisella van Duijnen
Het jaar begon net als ieder ander jaar: champagne en oliebollen, met veel geknuffel en veel gezoen.
Januari is altijd rustig, een transitiemaand: bijkomen van de
feestelijkheden, kilootjes verliezen en portemonnaie weer vullen. Zo was het dus toen eind februari de bom barstte. De rest
is bekend, eerst afwachten, het gaat over en daarna toch onrust om in paniek te eindigen.
Ik hoef beste VOV-ers niet alle ellende opnieuw te herhalen,
van de intelligente lockdown met gewassen handen en anderhalfmeter samenleving tot wat we nu hebben, het verantwoordelijke individu.
Geen gezeur, we hebben het allemaal samen meegemaakt en
ons ook nog voorbeeldig gedragen. Er was een ongekende
saamhorigheid, we hebben het Covid-19 doorstaan en overleefd. Als een Feniks zijn we uit de as van de oude wereld in
een nieuwe herrezen. Een wereld zoals hij hoort te zijn, minder
materialistisch en egoïstisch, met de natuur als vriend, zorgzaam voor plant en dier en vooral voor de medemens.
Onze voornemens zijn groots, we zullen met elkaar een nieuwe
samenleving (weliswaar van anderhalf meter tot nader order)
creëren.

Intussen is er een
nieuwe Canon van
Nederland en Willem
Drees, onze vadertje
Drees, heeft zijn
plaats moeten afstaan aan Marga
Klompé. Ze verdient een
plaats. Maar vadertje
Drees had de zijne voor
altijd moeten behouden.
Beste VOV-ers, u weet
dat ik nooit partijdig
schrijf, maar
dr. Willem Drees
is mijn eerste
Nederlandse
held geweest, zal
altijd zo blijven en met
mij voelen vele
anderen hetzelfde.

Toen na enkele weken enige verlichting kwam van de draconische maatregelen was iedereen opgelucht, met mate blijkt
later, was het allemaal nodig geweest ons oude leven zo drastisch te verstoren? Neen, zei de ‘Viruswaanzinbeweging’ onder
leiding van een exstudent biofarmaceutische wetenschappen
maar nu zoukdanser met dreadlocks. Manifestaties op het Malieveld mochten niet. “Dan picknicken” zeiden de leden. Inmiddels protesteren de boeren, de vaccinatiesceptici, de financiële
economen, de gedupeerde ondernemers en de bezorgde burgers ...!
Het Corona virus had zich over alle continenten verspreid, er
waren geen uniforme maatregelen en dat bracht problemen
met zich mee. In de Verenigde Staten uitingen van racisme
en discriminatie tegen de Afro- Americans bevolking bracht
in Europa ook een golf van demonstraties met zich mee en
een nieuwe golf van talkshows met ‘deskundologen’ over het
racisme in Nederland. Bij het racisme kwam ook weer het
onderwerp van de slavernij. Het was net of we niets beter te
doen hadden dan nieuwe problemen te zoeken en oude uit de
kast halen. Helden die zich hadden misdragen? Weg met hun
beelden, straatnamen van ‘misdadigers’ van een paar eeuwen
geleden?
Weg ermee.
In Columbia, las ik in de krant, haalden demonstranten beelden
van Columbus van hun sokkel. Zouden we weer een mondiale
beeldenstorm krijgen, met als apotheose het monument van
Napoleon uit de ‘Invalides’?
Dat zijn nachtmerrie-scenario’s van een horrorfilm en ik hoop
geen daden van de XXI ste eeuw !

Er is veel gebeurd deze
laatste twee maanden,
nietwaar?
Zoals alom bekend,
geld speelt een grote rol in
onze maatschappij en ook in het leven van de leden van de Europese Unie. Dat brengt de nodige spanningen met zich mee.
Hoeveel geld moet worden vrijgemaakt om de landen van de
Unie te redden van de gevolgen van Corona? Wie heeft het
meest geleden? Wij zijn een Calvinistisch, spaarzaam volk dat
goed op de centen let. Neen, zegt de meerderheid, jullie zijn
vrekken! Onze premier is de woordvoerder van de zuinige vier,
maar vooral wij worden door de zuidelijke landen als de boze
stiefmoeder van Assepoester beschouwd.
Het is niet zo, echt niet. De Franse filosoof, schrijver en diplomaat Charles-Louis de Montesquieu legt het anders uit. In zijn
oeuvre ‘Over de Geest der Wetten’ gaan de boeken XIV- XVIII
over de theorie van het klimaat. ‘Het klimaat beïnvloedt het
temperament van de volkeren...’ Het klopt. Ik kan het weten,
ik ben een half om half en geen ongevoelige vrek, noch een
luie profiteur.
Onze toekomst beste VOV-ers hangt van ons af. Er wordt geroepen dat we naar het oude normaal terug willen en zo snel
mogelijk.
Een pessimist zou zeggen, laat ze gaan mij een zorg.
Als optimist zeg ik: “Het gebeurt niet, we gaan veranderen.
Goedschiks of kwaadschiks.“
Hoor ik de klokken al luiden?
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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

Briefwisseling in dichtvorm door Herman Vos en Carli Gispen-Vos.
Dit als reactie op het gedicht van Carli Gispen-Vos dat gepubliceerd is in de Nieuwsbrief van juli-augustus.
Hoi Carli,
Corona bezorgt zeer velen last,
omdat het in hun kraam niet past.
Ik echter ben reuze blij.
Eenzaamheid past goed bij mij.
Ik hoef gelukkig niet te bridgen,
kan lekker hele dagen niksen.
Geen tennis en mooi geen koor,
ook het golfen gaat niet door.
Het biljarten is streng verboden,
in verband met de Coronadoden.
Lockdown is voor mij een zegen,
nergens kom ik iemand tegen.
In mijn eentje naar bos en hei,
voor mij hoeft er niemand bij.
De reden vind ik echt wel naar.
zo’n virus, zo’n sluwe moordenaar.
Maar is Corona eindelijk verslagen,
en iedereen als in vroeger dagen,
weer vrij mag gaan en staan,
welt er in mijn oog een traan.
Ik denk met weemoed en met spijt,
terug aan die mooie eenzame tijd.
Herman Vos
Beste Herman,
Als je zo graag niets meer wilt doen
Je drukken, maar wel met goed fatsoen
Dan hoef je daar geen virus voor

Het kan ook echt wel zonder hoor
Ik hoef je dat niet uit te leggen
Gewoon je lidmaatschap opzeggen
Dat spaart je ook nog heel veel poen
Je hoeft het ook maar eens te doen
Dan ben je overal geëxcuseerd
En niemand vindt dat dan verkeerd
Ze zullen allemaal begrijpen
Die Herman begint hem wel te knijpen
Je hebt gewoon dan in een veeg
Voorgoed heel je agenda leeg.
Carli
Hoi Carli,
Wat jij allemaal hebt bedacht
Dacht ik ook in mijn droom vannacht
Maar, Carli, wat jij voorstelt kan echt niet
Zonder bridge doe ik mijn maat verdriet
En zonder mij gaat ook het koor
In een mum van tijd teloor
Niet biljarten vind ik erg sneu
Want ik kreeg van broer Frans de keu
Bij tennis ben ik wel de oude knar
Echter de nabespreking aan de bar
Wil ik missen voor geen goud
Alleen het golfen laat mij koud
Het is nu wel een beetje dol
Maar straks komt mijn agenda wel weer vol.
Herman

Te koop
Een verhuisdoos vol met spullen om kaarten te maken.
O.a. ponsen, plaatjes, voorgeprikte kaarten, garen,
frutseltjes en een tas vol met stevig gekleurd papier.
Alles mag weg voor € 25,Tel: 071 887 19 43
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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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Boot niet gemist
In de nieuwsbrief van juli/augustus staat dat de reiscommissie alle dagreizen heeft geannuleerd. Op blz. 7 geschreven door Aat
Stahlie. Voor veel leden moet dit een grote teleurstelling zijn geweest. Zelf ga ik elk jaar met een dagreis mee, maar vond in de
reisgids geen aansprekende tocht. Rederij van Hulst had in 2019 in zijn catalogus een tocht naar Volendam staan. Ik belde hen
in 2019 wanneer op welke data er nog plaats was. Toen kreeg ik te horen dat die reis was volgeboekt. Omdat die tocht naar Volendam zo succesvol bleek, bracht het mij op het idee de VOV-reiscommissie dit te melden of dit mogelijk iets voor de VoV leden
in 2020 zou zijn en zond op 12 augustus een mail daarover.
In de zelfde mail meldde ik nog enkele reizen die ik met andere ouderenorganisaties had gemaakt en erg succesvol waren. Al snel
kreeg ik bericht dat zij met de brochure druk bezig waren en er een dagcruise in zou staan. Rederij van Hulst schreef men, is voor
ons geen onbekende. Toen de reisgids bij mij in de bus viel, keek ik gelijk of die succesvolle vaartocht naar Volendam erbij stond
en dat was helaas niet het geval. Een van mijn andere aangedragen dagreizen stond er ook niet in. De commissie had gekozen
voor weer een vaartocht naar Delft op te nemen en daar stond bij, geen andere mogelijkheden te hebben.
Dat die tocht naar Volendam niet de keuze was geworden, viel mij tegen en boekte ik bij de rederij rechtstreeks op 28 februari
2020 zelf die reis. Ik boekte vroeg om niet als in 2019 wegens volboeking, weer teleurgesteld te worden.
De reis naar Volendam heb ik op 9 juli gemaakt. In 2019 schreef ik voor de VOV een reisverslag met foto’s over de tocht van 27
juni naar Aalsmeer die drijvende tuinen was genoemd. Als ervaren bestuurder kostte mij dat weinig moeite. Indien de vaartocht
een VOV-aangelegenheid zou zijn geweest, had ik het volgende verslag geschreven;
Van Hulst is een topbedrijf dat prima het corona debacle wist te pareren. De bus vertrok om 9 uur vanuit Leiderdorp en bij het
instappen kreeg een ieder een mondkapje aangereikt en werden handen gedesinfecteerd. De deelnemers waren voornamelijk
ouderen. Naar Volendam was het slechts een uurtje rijden. Bij aankomst was het niet helemaal droog, waarop de chauffeur besloot door enige prachtige smalle weggetjes in Volendam te rijden. Achter het beroemde failliete hotel Spaander parkeerde hij zijn
bus. De deelnemers mochten zelf ruim 2 uur door Volendam gaan wandelen.
Medegedeeld werd dat om kwart voor 12 iedereen op de boot aanwezig moest zijn, want de terugreis was met de boot. Bij Lotje,
dat is het restaurant van Jan Smit, dronken de meesten of elders koffie. Doordat het onaangenaam weer was, was het langs de
haven stil en hoefden de liefhebbers niet lang te wachten om in klederdracht foto’s te laten maken. Iedereen arriveerde keurig op
tijd bij de boot. De boot was zo ingericht dat mondkapjes niet nodig waren en overal omgebouwde kledingrekken waren neergezet
met plastic ertussen. De boot was ruim en volledig coronaproef. Het buffet was overvloedig en van zeer goede kwaliteit en topbediening. De bootreis was wel wat lang maar zo divers, dat dit aan tijd nauwelijks merkbaar was. Zelf had ik de reis niet graag
willen missen dus blij deze geboekt te hebben.
Natuurlijk is het jammer dat de VOV-leden die graag dagreizen maken, dit hebben moeten missen wat
gezien mijn mail van 12-08-2019 niet nodig was geweest. Met dit verslag hoop ik dan ook geen van
de leden jaloers te maken.

Wim de Leen
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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

We ontvangen graag uw reacties of bijdrage aan onze Nieuwsbrief
(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 oktober is: UITERLIJK(!) 10 september.
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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
VOV SENIORENCENTRUM
Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  
www.vovvoorschoten.nl

BRIDGEN
Maandagmiddag (Schoppenvrouw)
Van 13.30-16.30 uur.
Lian van den Boer, lianboumans@hotmail.com
Dinsdagavond (TOGV) van 19.45-23.00 uur.
Wil Niersman: Tel: 071 580 37 42
droogman@ziggo.nl
Donderdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Heti en Rob Rietveld, Tel: 06 196 95 760  

KLAVERJASSEN
Dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur.
Zaal open: 13.00 uur.
Thea de Jong; Tel: 071 531 63 58

BILJARTEN/KLAVERJASSEN
Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.
John Smit; Tel: 071 561 65 20

SOOSMIDDAG
Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo!
Thea Zweers; Tel: 071 561 40 84

TEKENEN/SCHILDEREN
Maandagmiddag van 13.30-15.45 uur
Diane van Bohemen Tel: 06 174 89 592
Dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur
Joke Creyhton Tel: 071 889 18 57

BOETSEREN/HANDWERKEN
Dinsdagmorgen van 09.30-12.00 uur.
Lisette vd Born Tel: 071 576 15 24
alleen van 18.00-20.00 !

QUILTEN
Woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Lia Winkelman Tel: 071 576 51 00

ZANGGROEP HAPPY2GETHER

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. Jaarcontributie: € 25,- p.p.
2 pers. op het zelfde adres: € 37,50
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl
Public Relations: Sandra de Jong, Tel. 06 14 62 67 58
mail@sandra4events.nl
Reiscommissie: reiscommissie@vovvoorschoten.nl
Evenementencommissie:
Ton Blom, Tel. 071 576 57 11
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl
Belangenbehartiging
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook
bieden wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u
vragen of problemen op dit gebied, neem dan contact op met
Peter de Boer, belangenbehartiging@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

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

