VERENIGING

OUDERENBELANG

VOORSCHOTEN

VOV NIEUWSBRIEF

Foto: Willem Burwick

O.A. IN DIT NUMMER:

NOVEMBER

2020

EVENEMENTEN • NIEUWS VAN HET BESTUUR • REIZEN • LIEF EN LEED • COLUMNS • VOV ACTIVITEITEN

INHOUD

GEDICHT

Mag ik dan bij jou
(Dementie-versie)
Als het mistig wordt
en als ik dan ga dwalen.
Mag ik dan bij jou?
Als ik eenzaam ben
en ik niet word begrepen.
Mag ik dan bij jou?
Als ik verdrietig word
en niemand weet een reden.
Mag ik dan bij jou?
Als ik onrustig ben,
omdat ik alles kwijt ben.
Mag ik dan bij jou?
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Mag ik dan bij je schuilen,
als ik het niet meer weet.
En ook als ik moet huilen,
als ik je naam vergeet.
Want als ik bij jou mag,
als jij mijn angsten sust
en mij je aandacht geeft,
dan kom ik weer tot rust.
Als de tijd verdwijnt
en ik me niets herinner.
Mag ik dan bij jou?
Als ik niet zeggen kan,
wat ik wou vertellen.
Mag ik dan bij jou?
Als de mist optrekt,
omdat het einde nadert.
Mag ik dan bij jou?
Als ik jouw liefde voel
en ik voel me veilig.
Mag ik dan bij jou?
Mag ik dan bij je schuilen,
als ik het niet meer weet.
En ook als ik moet huilen,
als ik je naam vergeet.
Want als ik bij jou mag,
als jij mijn angsten sust
en mij je aandacht geeft,
dan kom ik weer tot rust.
Als het einde komt
en als ik dan bang ben.
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
wil jij dan niet vergeten:
‘Ik hield heel veel van jou!’
© Hans Cieremans

Gezichten van dementie
Herman van Hoogdalem

Van de Redactie
WIJ ZIJN VOV
Ons land kent vele bezoekwaardige plekjes. Een ervan is Terschelling. Af en toe ben ik daar om een paar dagen uit te
waaien. Op een wandeling door West liep ik langs een woonhuis met de woorden ‘Tij en ontij’ op een bordje aan de gevel.
Het zijn woorden die er op Terschelling dagelijks toe doen. Maar het bordje deed mij denken aan de VOV. We hebben met
2019 zo’n goed verenigingsjaar achter de rug en in 2020 staat de boel dan opeens op zijn kop. Beter gezegd, de deuren
van het seniorencentrum zijn weer een poosje gesloten en de geplande activiteiten, reizen en bijeenkomsten gaan voorlopig niet door. Het zijn jaren van tij en ontij. Het bestuur zag zich na de zoveelste afgelasting van de Algemene Ledenvergadering zelfs genoodzaakt de stukken dan maar op de website en in deze Nieuwsbrief te plaatsen, zodat u er kennis van
kunt nemen en via e-mail of handgeschreven brief op kunt reageren.
Als het vaccin er eenmaal is, komen we deze ontij-periode weer te boven. Tot die tijd is het behelpen. Toch zijn er, net als
de lichtstralen van de Brandaris op Terschelling, lichtpuntjes waar u zich op kunt richten, want in het dorp is de komende
maanden nog van alles te doen.
In de bibliotheek is er tot en met 1 december de expositie ‘GROEN’ waar u kunstwerken van de Voorschotense Kunstkring
kunt bewonderen. Het museum Voorschoten vertelt tot en met 13 december ‘Het Verhaal van Voorschoten’. In deze expositie vertellen voorwerpen, schilderijen, prenten en beelden het verhaal van zo’n 3000 jaar voor Christus tot heden.
Stadsgezelschap PS|theater uit Leiden speelt de voorstelling WIJ ZIJN. Voor deze voorstelling ging het gezelschap op
zoek naar het dorpsgevoel van Zoeterwoude, Leiderdorp, Voorschoten en Oegstgeest. Met nieuwsgierigheid en de nodige vooroordelen spraken de theatermakers de afgelopen maanden met allerlei dorpelingen over het leven in de vier
dorpen aan de rand van Leiden. Al deze verhalen en mensen komen samen in WIJ ZIJN... een theatervoorstelling (en
gezelschapsspel inéén) dat van 31 oktober tot en met 22 november te zien is in de vier dorpen. 14 en 15 november is de
voorstelling te zien in het Kruispunt.
Op 3 november 2020 is het precies 300 jaar geleden dat het door Jacobus Zeemans gebouwde hoofdorgel van de Dorpskerk in gebruik is genomen. Om dit 300-jarig jubileum te vieren zijn er een aantal activiteiten georganiseerd in de maanden
september tot en met november 2020. Zo staat er onder andere op 3 november een lezing over 300 jaar kerkmuziek gepland en op 22 november een concert met het vrouwenkoor Vox Clara o.l.v. Maria Rosenmöller.
Bij al deze evenementen is het wel te hopen dat de door premier Rutte en minister de Jonge afgekondigde maatregelen het
licht niet voortijdig uit doen en het geen ‘annus horribilis’ wordt, zoals Gisella dit jaar in haar stukje noemt.
De Nieuwsbrief is in ieder geval een vast lichtpunt in deze sombere periode. Zoals vanouds hebben we diverse interessante verhalen en dingen om te doen. Hoe maak je bijvoorbeeld de beste koffielikeur? Een vraag die An Meershoek beantwoordt. Dico weidt uit over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, MOnique legt uit wat er onder de ‘The Storage of Your
Life’ wordt verstaan, Netty verhaalt over wat je zoal meemaakt als trouwambtenaar, Elly schrijft over muizen en hoe je ze
het beste vangt en Daan vertelt en dicht over de Corbulotunnel.
Zo komen we de crisistijd wel door en naderen we 2021. Dat wordt vast een ‘annus mirabilis’ oftewel een wonderlijk jaar.
Blijf gezond en optimistisch! Tot de volgende nieuwsbrief.

COVERFOTO OKTOBER

Op de foto van oktober zien we de achterkant van een rij huizen gelegen aan
de Hofvliet in Starrenburg II. Aan de
voorkant van deze huizen kijken we uit
over de Vliet.
De foto is gemaakt door:
Willem Burwick.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

De volgende Nieuwsbrief is het novembernummer. Inzendingen die ons
uiterlijk 10 november bereiken zullen
we graag opnemen.
Veel leesplezier!

NICO FENNES
Eindredacteur
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Laat uw eigen biografie schrijven
‘Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven...’
Maar zelf doen is een te grote stap.
Vertel ons uw (levens)verhaal en wij zetten het voor u op papier.

Life

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

in Letters

info@Life-In-Letters.nl

Web & Wijs geeft al 5 jaar iPad-les aan huis!
De iPad of tablet beter leren bedienen
en uitgebreid vragen kunnen stellen in
uw eigen tempo.
Wilt u ook meer met uw iPhone
of smartphone doen?
Web & Wijs komt bij u langs!
www.webenwijs.nl

071-572 52 50 06-143 606 64

Web & Wijs

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

VerhuisService
Voorschoten BV

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

Dobbeweg 6, 2254 AG Voorschoten

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

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

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Algemene Leden
Vergadering
ALV 2020
Het is goed dat het bestuur van een vereniging ieder jaar opnieuw tijd en ruimte maakt om datgene wat in het afgelopen jaar gepasseerd is naar de leden te communiceren. Tot ons groot verdriet hebben wij onze Algemene LedenVergadering (ALV) echter reeds meerdere keren aangekondigd en even zoveel keren moeten afgelasten. Wettelijk
mag een ALV wegens een pandemie uitgesteld worden, daar wringt de schoen niet, maar als bestuur voelen we ons
er niet happy bij wanneer enkele zaken niet geregeld kunnen worden.
Zo ook nu: 16 oktober zou het dan eindelijk gebeuren, maar moesten we ook dit keer weer vanwege die grote spelbreker, genaamd Corona, afzeggen. De kascontrolecommissie is akkoord gegaan met de financiële stukken, het
jaarverslag 2019 ligt al een hele tijd te wachten om voorgelezen te worden, het financiële verslag en de begroting zijn
klaar, kortom alles is gereed om met elkaar te bespreken.
Vandaar de volgende oplossing:
We publiceren genoemde stukken, zij het in wat verkorte vorm (iedere pagina kost geld!), in deze Nieuwsbrief van
november en op onze website www.vovvoorschoten.nl (onder het kopje ‘bestuur’) zodat u zich zelf op de hoogte kunt
stellen van ons bestuurlijk werk. Daar vindt u ook de notulen van de vorige ALV.
Wat de bestuursverkiezing betreft zijn er geen mensen aangemeld als kandidaat of tegenkandidaat. Toch willen we
als bestuur in deze tijd zo sterk en slagvaardig mogelijk zijn. Daarom stellen we voor om akkoord te gaan met de
voordracht van het bestuur om onze voorzitter te herbenoemen en John Smit te benoemen tot bestuurslid-tweede
penningmeester. Het gaat om dezelfde John waarvan een uitgebreid interview in onze oktoberbrief stond!
We rekenen op goedkeuring van ons financieel beleid over 2019 en decharge van het bestuur.
Graag zouden wij uiterlijk 15 november 2020 van u vernemen of u achter deze voorstellen kunt staan en akkoord kunt
gaan. Wanneer er op 15 november geen overwegende bezwaren bij ons secretariaat binnengekomen zijn, gaan we
ervan uit dat u akkoord bent met alle voornoemde agendapunten. Uw reacties zijn welkom bij het bestuur, per e-mail
naar secretaris @vovvoorschoten.nl of per brief naar VOV, Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
Tenslotte wil ik u, zoals op iedere ALV, erop wijzen dat we als bestuur weinig kunnen doen wanneer we niet kunnen rekenen op een grote schare vrijwilligers en coördinatoren. Hoewel zij hun werk met heel veel plezier en passie
doen vallen er ook weleens mensen vanwege leeftijd of gezondheid uit. We ontkomen er niet aan dat lege plaatsen
opgevuld moeten worden. Daarom roepen wij u ook op om te reageren op de oproepen die we in de nieuwsbrieven
en ook vanaf deze plaats doen om u te melden als vrijwilliger. Alleen zo kunnen we werken aan het doel van onze
vereniging om mensen vanaf 50 jaar de mogelijkheid te geven met elkaar in contact te komen en actief te zijn. Ook in
de Coronatijd proberen we wanneer we maar even de ruimte krijgen te werken aan onze missie: Samen ontspannen
samen oud worden!
Wij hadden in het jaar 2020 – nota bene een jubileumjaar voor de VOV wegens 15 jarig bestaan! - zo veel activiteiten en reizen voor u gepland, maar noodgedwongen moest alles geannuleerd worden en heeft dus iedereen alle VOV vertier en plezier moeten missen dit jaar. Voor het komende jaar zijn wij echter vol goede moed.
Als pleister op de wonde zullen alle trouwe leden een kleine verrassing vinden bij de December Nieuwsbrief.
Aat Stahlie, voorzitter

5

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Jaarverslag secretaris over het jaar 2019
Dit verslag is opgetekend in het vroege voorjaar van 2020, toen zojuist de Corona pandemie was uitgebroken. Het
verhaalt over het reilen en zeilen van onze vereniging in 2019, toen we nog gewoon van alles konden organiseren
voor onze leden. We hadden toen nog geen idee dat we vrijwel het gehele jaar 2020 ons verenigingsgebouw zouden
moeten sluiten.
Het jaar 2019 begonnen we met een druk bezochte
Nieuwjaarsreceptie en met 1827 leden. In de loop van
het jaar overleden 65 leden en gaven 101 leden aan dat
zij wegens vergevorderde leeftijd of slechte gezondheid
niet meer van onze diensten en activiteiten gebruik konden maken. Gelukkig is er ook steeds weer aanwas van
nieuwe leden - dat waren er 149 dit jaar - zodat 2019
konden afsluiten met 1800 leden. Met dit ledenaantal
behoren wij tot de grootste verenigingen van Voorschoten.
U begrijpt dat daar een sterk bestuur bij hoort, en voor
een aantal bestuursfuncties is het prettig dat daar een
reserve voor is. We waren dan ook heel blij dat we John
Smit bereid hebben gevonden om het bestuur te versterken als tweede penningmeester. Hij draait al geruime tijd
mee als aspirant en we zijn als bestuur zeer content met
zijn inzet en inbreng. We hopen dat u straks in zult stemmen om hem als bestuurslid aan te stellen.
Blij waren we ook met de assistentie voor de ledenadministratie, die we hadden gevonden in de persoon van
Thea van der Geest. Inmiddels heeft zij de ledenadministratie geheel van Dik overgenomen, maar aan deze
prettige samenwerking zal helaas half 2020 een eind komen omdat zij en haar man zullen gaan verhuizen naar
Drente.
Het bestuur wordt daarnaast ook bijgestaan door Sandra de Jong die al sinds 2017 de PR voor haar rekening
neemt en zorgt dat de VOV nieuwsberichten in de lokale
pers komen.
Ons belangrijkste contactorgaan met de leden is de
Nieuwsbrief, die 9x per jaar bij u in de bus komt door
een geweldig team van bezorgers.
Vanaf het septembernummer 2018 heeft Nico Fennes
de taak van eindredacteur overgenomen van Rob Rietveld. Nico heeft dat enthousiast en met veel plezier opgepakt. Onze Nieuwsbrief ziet er steeds weer fantastisch
uit (mede door onze Mo van der Werf die onder andere
de lay-out verzorgt) en de inhoud is meer dan het lezen
waard. Gé weet ook steeds weer nieuwe adverteerders
aan te trekken, waarmee wij de kosten van het blad
laag kunnen houden. Meer positief nieuws: Sinds zomer
2019 beschikken we over een Webbeheerder in de persoon van Nico van Haastrecht en dat is te merken ook:
onze website is sinds jaren niet zo actueel geweest: een
waardevolle aanvulling van onze informatievoorziening!

Het bestuur

Bestuurssamenstelling na de ALV van 12 mei 2018:
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Voorzitter:
Aat Stahlie
Vicevoorzitter:
Gé van Niekerk
Secretaris:
Elly Vogelaar-Nieuwland
Penningmeester:
Peter de Boer
Ledenadministrateur: Dik Zweers
Lid/Reiscommissie: André In ‘t Veen
Het bestuur vergaderde dit jaar 21 maal. Ook was er
enkele malen een gesprek met wethouder Nanning Mol
over het sociaal beleid in Voorschoten, toegespitst op
de senioren. Tevens bespraken wij de reacties van onze
leden op de woon- en verkeersvisie van onze Gemeente
en de mogelijkheid om ons clubgebouw uit te breiden.

De Activiteiten

Naast de al genoemde mensen heeft de VOV nog talloze onmisbare vrijwilligers die zich inzetten bij allerlei
activiteiten. Bekend bij iedereen is de groep van Lief en
Leed, die ook dit jaar weer vele oudere leden een bezoekje heeft gebracht; iets wat altijd zeer op prijs wordt
gesteld. Goed werk, dames en heer!
Elke dag zijn er wel activiteiten in ons verenigingsgebouw, allen geleid door enthousiaste coördinatoren
- quilten, tekenen, schilderen, keramiek, handwerken,
klaverjassen, bridgen, biljarten, computer inloop en op
vrijdag de soosmiddag.
Sinds dit jaar hebben wij ook de Bridgeclub TOGV- die
hun onderkomen in het Cultureel Centrum kwijtraakte,
bij ons onderdak kunnen geven. Hetzelfde gold voor
de Biljartclub die niet meer in De Merelhof terecht kon,
en eind van het jaar kregen we eenzelfde verzoek van
Bridgeclub Schoppenvrouw (ex Cultureel Centrum). Alles is in goed onderling overleg geregeld en alle leden
zijn tevens lid geworden van de VOV.
Helemaal nieuw en met heel veel enthousiasme begonnen in 2019 is de VOV Zanggroep Happy2gether, die
1x per twee weken op zaterdagmorgen repeteert in ons
Clubgebouw, onder leiding van Henny van Noort. U kunt
nog aansluiten!
Ook iets nieuws was de aanleg van een Jeu de Boules
baan naast ons Verenigingsgebouw. De baan is ook vrij
te gebruiken door buurtbewoners, maar het loopt nog
niet storm. Bij voldoende interesse verzorgt de VOV op
dinsdagochtend een cursus en competitie.
Werkend op de achtergrond, maar onmisbaar, zijn de
mensen van de Reiscommissie en de Evenementencommissie. Zij bedenken, plannen en regelen de diverse
uitjes voor de leden, van avondje uit tot feestavond, en
van dagreis tot meerdaagse reis. Altijd met zorg gekozen, zoveel mogelijk ook toegankelijk voor de leden die

VAN HET BESTUUR

niet meer zo vast ter been zijn, en uit en thuis in Voorschoten. De Evenementencommissie werd in 2019 uitgebreid met Els van Steen.
Voorts is er de commissie Belangenbehartiging: Behalve
de wat bekendere Hulp bij Belastingaangifte worden door
deze commissie - samen met gemeente en wooncorporaties - informatiebijeenkomsten georganiseerd over vragen betreffende langer thuis wonen en veiligheid in en om
de woning. Als dank voor hun onvermoeibare inzet hebben we in november al onze vrijwilligers eens verwend
met een gezellige avond inclusief Indisch buffet, in ons
clubgebouw.
In 2019 hebben we nogmaals een cursus ‘Reanimeren
met behulp van een AED-apparaat’ georganiseerd waar 5
mensen hun diploma hebben gehaald. Het is een geruststellende gedachte dat er bij de meeste van onze activiteiten mensen aanwezig zijn die weten hoe op te treden
als iemand in ons gebouw onwel wordt.
Om onze vereniging en alle door ons georganiseerde
activiteiten eens extra in de spotlights te plaatsen hebben we in maart 2019 wederom een Open Dag georganiseerd. Die was zeker geslaagd te noemen en bracht ons
weer enige nieuwe leden. Ook waren we in september
present op de Vrijwilligersmarkt tijdens Het Weekend van
Voorschoten.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Een groot succes was weer de ‘Ladies Day’ waar onze
ladies geheel gratis verwend konden worden met manicure, pedicure, kapper, massage en meer leuks, onder
genot van een hapje en drankje. Alles verzorgd door de
plaatselijke bedrijven. We proberen dit beslist weer eens
te organiseren.
17 oktober was de grote jaarlijkse feestavond voor alle
leden, in het Cultureel Centrum. De sfeer was als altijd
geweldig en de muziek van Back2Basic viel buitengewoon goed in de smaak. Menigeen waagde zich aan een
dansje. Dankzij de gulle gaven van de Voorschotense
middenstand was de tombola grootser dan ooit en de opbrengst deze avond was nog hoger dan vorig jaar, zodat
daarmee een groot deel van de kosten gedekt zijn.
Het topevenement van elk jaar is natuurlijk het VOV Kerstdiner bij de Gouden Leeuw. Alle 300 beschikbare plaatsen waren binnen een mum van tijd uitverkocht. De Dixie
Dames zorgden voor stemmige en gezellige muziek; zó
uitnodigend dat de leden het niet konden laten om een
dansje te maken, en voor het eerst tijdens een kerstdiner
werd er zelfs een polonaise gelopen! De sfeer was geweldig en ook de burgemeester was weer present en maakte
zelfs een ronde door de zaal, waarbij ze menigeen persoonlijk aansprak. Voor het vervoer kon men zo nodig
weer rekenen op de inzet van de Cirkelbuschauffeurs.
Hiermee sloten we een plezierig en welgevuld jaar af.

Organisatie en gebouw
Opbrengst Contributies		
Opbrengst Advertenties

IN
€ 40.247
€ 8.775

Kosten gebouw

€ -17.053

huur, energie, schoonmaak, beveiliging

Kosten organisatie

€ -8.222

administratie, verzekering, vrijwilligers, ledenpasjes, telefoon		

Promotie		

€ -19.760

nieuwsbrief, reisgids, overige promotiekosten

Reizen en evenementen

€ -1.039

dagreizen, meerdaagse reizen, feestavond, kerstdiner,lady’s day		

Activiteiten

soos, biljart, bridge, klaverjassen, creatief, computercursus		

Overige

€ 4.950

externe bijdragen, teruggave energiebelasting, bankkosten,
afschrijving inventaris		

€ 916

Totalen

€ 55.612

Exploitatie resultaat		

Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de reserve.		

UIT

€ -46.798
€ 8.814
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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

VOORSCHOTEN REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
071 576 76 71 REINIGINGSMACHINES

Lief en Leed
Nu de regels weer aangescherpt zijn worden de mensen tijdelijk niet meer bezocht, maar worden gebeld
voor een praatje of wij sturen een kaart.

Voor het opgeven van feestelijkheden of
voor verdrietige zaken kunt u contact opnemen met Els van Brink, 06 306 174 02

Lien feliciteerde meneer L. Nijssen telefonisch voor zijn 90ste verjaardag. Dit stelde hij zeer op prijs.

De leden die een bezoekje krijgen beslissen
altijd zelf of ze genoemd willen worden in
onze Nieuwsbrief.

•••••••••••••••••••••••••••

Het echtpaar Snieder was 63 jaar getrouwd. Ter gelegenheid hiervan
bracht Tineke hen met een bos bloemen een bezoek. Het echtpaar
maakt het redelijk goed ondanks de corona; mevrouw loopt wat slecht.
De zonen doen de boodschappen en koken om de beurt voor hun ouders, die daar erg dankbaar voor zijn.

Kent u iemand die wel een bezoekje kan gebruiken? Meld het de Lief en Leed-commissie.
Wij stellen dat zeer op prijs!

Bij mevrouw Y.J. Houtsmuller-Noe mag Emmy op bezoek als alles
wat corona betreft over is. Dat er aan haar gedacht werd om te bellen
vond ze een groot compliment. Het gaat goed met haar.
Bij het echtpaar Temmink-Eykelkamp was het dubbel feest. Zij waren 67 jaar getrouwd en bovendien werd meneer 90 jaar. Piet heeft
zijn telefonische gelukswensen uitgesproken, die met veel waardering
werden aangehoord.
Joke heeft mevrouw R. Koster-Diemen gebeld voor haar 90ste
verjaardag.
Mevrouw S. de Widt-Kaay werd door Joke gebeld voor haar
93ste verjaardag. De kinderen en kleinkinderen hebben haar ook
zeker niet vergeten, maar ze hoopt - net als iedereen - dat er snel
een betere tijd aankomt.
Mevrouw W. Pardon-Massaar is 90 jaar geworden en het echtpaar
is ook nog eens 67 jaar getrouwd. Thea ging met een bos bloemen bij
hen op bezoek. Ze hebben veel herinneringen opgehaald, o.a. over het
zwembad in Leiden aan de Haarlemmerstraat met aan de overkant de
patatzaak ‘De drie Vissers’. Het echtpaar is blij nog bij elkaar te zijn en
we zien hen veel hand in hand door het dorp lopen. Ze hebben twee
zonen en die zitten allebei - ook hun vrouwen - in het onderwijs.

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
Gratis
Toegang

WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020
Casemanagement

Gastspreker: Kiek Alkemade
Je weg vinden in het oerwoud van wetten, regels en (zorg)
mogelijkheden is een flinke opgave. Een onafhankelijke casemanager dementie wijst jou als mantelzorger de weg, is een
luisterend oor en begeleidt je naaste met dementie en jou. Wat
kun je precies verwachten van een casemanager?
TELEFONISCH AANMELDEN IS VERPLICHT!
Tel. 071 561 90 01 (voor vervoer kan worden gezorgd)
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Muizen
Elly Vogelaar

Muizen, we zijn ze liever kwijt dan rijk. Maar zeker als de temperatuur binnenshuis beter is dan buiten - en onze voorraadkast beter gevuld! - zal er
wel eens een muis binnen komen. Er is natuurlijk een verschil tussen een
paar muisjes of een complete muizenplaag en bovendien is de ene muis de
andere niet. Ben u iemand die bij het zien van een muis gillend op een stoel
springt? Lees dan vooral verder om de familie muis eens wat beter te leren
kennen.
Er bestaan doorgaans nogal wat vragen over muizen; welk soort muis komt er
soms bij ons in huis? Woont die muis alleen of is er een heel nest? Wat eten ze
dan? Kunnen we alle muizen wel over één kam scheren? Nee, zeker niet. Er zijn
wel 20 verschillende muizensoorten hier in Nederland en die zijn verdeeld over
vier verschillende families: de ware muizen, de woelmuizen de spitsmuizen en de
slaapmuizen.

Ware muizen zijn de muizen die we allemaal kennen. De bekendste ‘ware muis’
is Mickey Mouse: het zijn de muizen met grote ronde oren en een lange staart.
Doorgaans zijn ze grijzig of bruinig van kleur. Deze muizen wonen graag in de
omgeving van mensen, dus in schuren, stallen, volières of duiven/ kippenhokken.
In principe wonen ze gewoon buiten, maar met alle plezier ook in onze huizen. Dit
is dan ook de muis die u in een voorkomend geval in huis zult aantreffen. Behalve
de huismuis behoort o.a. ook de rat tot deze muizenfamilie.

Woelmuis

Woelmuizen hebben als grootste verschil met de ware muizen kleine oortjes en
een kort staartje. Ze wonen vooral in grasland en vochtig land, zoals rietland of
moerassen bij bossen. Het zijn planteneters, maar op z’n tijd lusten ze ook wel wat
insecten. De bekendste woelmuis is de veldmuis en dat is eigenlijk de enige van
de Woelmuizenfamilie die u eventueel in uw volière of kippenhok kunt aantreffen;
ze komen zelden in huis en zoeken dan snel zelf een weg naar buiten.
Spitsmuizen zijn vrij gemakkelijk te herkennen, want ze hebben een bijzondere
lange, spitse snuit. Eenmaal gezien vergeet u ze nooit meer. Ik som ze hier wel
op, maar spitsmuizen behoren eigenlijk niet tot de muizen en zijn geen knaagdieren; hun tanden slijten gewoon af, anders dan bij de muizen. Het is zelfs een beschermde diersoort en die mogen niet worden gedood. Ze zijn nuttig voor ons omdat ze overlastgevende insecten zoals wormen, larven, kevers en slakken eten.
Net als de mol graven ze onderaardse holen. Van deze familie is de huisspitsmuis
de enige die u - bij uitzondering - in huis kunt aantreffen. Hoewel het 100% insecteneters zijn, wil de huisspitsmuis namelijk nog wel eens wat anders proberen.
Slaapmuizen komen we doorgaans niet tegen in Nederland, misschien zijn er

Spitsmuis
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Slaapmuis

nog een paar in Zuid-Limburg. Wel in België, Frankrijk en andere mediterrane
landen. Ik wil ze toch noemen, want misschien kent u de naam slaapmuis uit
het verhaal van Alice in Wonderland, of de ‘zevenslaper’ uit het bijzondere boek:
Geluiden van de eerste dag, van Antoon Koolhaas. Slaapmuizen worden namelijk
vaak zevenslapers genoemd omdat ze een winterslaap houden van wel zeven
maanden lang. De Slaapmuizenfamilie bestaat o.a. uit de relmuis en de eikelmuis.
Het zijn goede klimmers en ze brengen het grootste deel van hun leven in bomen
en struiken door. Overdag slapen ze in hun nest, want het zijn echte nachtdieren.
Mooie muisjes om te zien, met grote ogen en een pluimstaart. Ze eten vooral
vruchten en noten, maar ook insecten, rupsen, slakken en dergelijke. Voor hun
winterslaap zoeken ze graag de omgeving van de mens op en slapen dan op
(hooi)zolders of zelfs in boekenkasten! Wie relmuizen op zijn zolder heeft zal dat
zéker merken aan hun scala van luidruchtige en hardnekkige geluiden – ze doen
hun naam eer aan!

Zoals gezegd zijn muizen knaagdieren. Ze moeten knagen om
hun snijtanden kort te houden en kunnen alleen al door hun
geknaag heel wat schade veroorzaken. Niet alleen knagen ze
aan etenswaren, maar ook aan papier, karton, isolatiemateriaal; alles wat ze maar enigszins bruikbaar vinden om een nest
van te maken. Ze leven in kleine groepen; zodra u er één ziet,
zijn er vast en zeker meer. Als u denkt of weet dat er muizen in
huis zijn, is het allereerst zaak om geen etenswaren open en
bloot te laten staan. U maakt het de muis dan wel heel erg gemakkelijk. Muizen lusten alles wat u zelf ook lust. Bewaar alles
dus in afgesloten trommels of iets dergelijks, waar de muizen
niet gemakkelijk doorheen kunnen knagen, ook de etenswaren
in de keukenkastjes! Dit is echt de beste methode ter voorkoming van muizen in huis; als er geen voedsel te vinden is,
hebben ze geen interesse in uw woning. Het weren van deze
knagers is dan ook minstens zo belangrijk als het bestrijden.
Muizen komen meestal pas in de schemering tevoorschijn.
Ga op zoek naar kieren en gaten waar ze door naar binnen
kunnen komen. Ze kunnen echt door de allerkleinste gaatjes
(zelfs door gaatjes met een doorsnee van zo’n 6 mm), en zo
nodig knagen ze het gaatje zelf wel groter om binnen te komen. Denk daarbij vooral aan openingen in de meterkast bij de
binnenkomende leidingen of achter het wandje van het gootsteenkastje; rondom de leidingen onder en tussen de vloeren
is vaak ruimte en dat vormt een ideaal netwerk voor muizen
om zich door een heel blok woningen (óók appartementen!) te
verplaatsen. Bedenk dat stapels rommel in of bij huis ideale
nestplaatsen voor muizen vormen. Kortom, kom in actie, want
ze kunnen zich enorm snel voortplanten en als u niets doet, is
de kans op een muizenplaag erg groot.
Heeft u er echt alles al gedaan om het zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor de muizen en blijven ze tóch binnenkomen? Dan kunt u denken aan de meest natuurlijke muizenvanger: de kat. Katten zijn er ontzettend goed in om heel veel
muizen te vangen, al zal de poes die jaren lang bij de kachel
heeft gelegen en zich vol heeft kunnen eten aan bakjes kattenvoer misschien niet (direct) zo goed presteren als een kat die
opgegroeid is in een omgeving met muizen. Maar het jachtinstinct is vrijwel altijd nog aanwezig. Wilt u geen kat aanschaffen? Misschien mag u er een lenen voor een paar weken? Volgens sommige mensen helpt de geur van katten al om muizen
weg te laten blijven.
Een andere manier is de bekende muizenval. U kent ze vast
wel: zo’n muizenval waarop je wat eten neerlegt en zodra de
muis er zijn tanden in wil zetten, klapt de val dicht en is het gedaan met de muis (tenminste, als deze de klap wel in zijn nek
krijgt…). Als lokaas kunt u bijvoorbeeld een stukje appel en/of
spek gebruiken, het is een beetje uitproberen. Kaas wordt – in
tegenstelling tot wat we eigenlijk verwachten bij muizen - maar
slecht gegeten. Hoe raar het ook klinkt, dit is een van de meest
diervriendelijke methodes, zeker als je die vergelijkt met andere methodes, zoals gif. Ondanks dat het effectief kan zijn, is gif
eigenlijk de slechtste keuze. De werkzame stof van muizen- of
rattengif vertraagt de bloedstolling en veroorzaakt inwendige

bloedingen met de dood tot gevolg, maar niet direct; dat duurt
doorgaans nog 4 tot 14 dagen! Omdat de muizen het door
het gif koud krijgen, trekken ze zich meestal terug in verbogen
hoekjes met als gevolg: een stinkende, ontbindende muis ergens in je huis. Een ander nadeel van het neerzetten van gif
is dat muizen die het gif hebben gegeten, trager worden en
zo een makkelijke prooi zijn voor roofdieren die muizen eten.
Door het eten van vergiftigde muizen krijgen deze roofdieren
ook het gif binnen, dat ze opslaan in hun vet. Zelfs uw eigen
kat kunt u zo vergiftigen!
En dan de diervriendelijke methode: Vangkooien. Je legt er
wat eten in om de muis te lokken. Eenmaal in de kooi gekropen, valt deze automatisch dicht, zodat de muis gevangen is.
Je kan ze dan een stuk verderop weer uitzetten. Dit zijn de
kooien die we gebruiken omdat we denken goed te doen en
de muis te sparen. Ze zijn namelijk ongedeerd en kunnen terug de natuur in. Maar is dit wel zo ‘goed’? Allereerst moet u
de muis minimaal 3 km verderop uitzetten om te voorkomen
dat hij een dag later alweer terug is. Wat een hoop mensen
echter niet weten, is dat het uitzetten van een muis in een totaal andere omgeving niet altijd even vriendelijk is. Het diertje
weet daar geen beschut plekje, kent zijn weg niet en is zo een
erg makkelijk slachtoffer voor roofdieren. Of ze worden in een
voor hen totaal verkeerde leefomgeving uitgezet, waardoor ze
niet goed aan voedsel kunnen komen. Daarbij zullen andere
muizen dit uitgezette exemplaar als indringer zien en niet in
hun territorium tolereren. Al met al is het dan geen plezierige
redding, maar een zeer gestrest en vaak alsnog dodelijk avontuur voor de muis. Toch liever zo proberen? Zet de muis dan
tenminste wel in een voor hem natuurlijke omgeving uit, waar
ook veel beschutting is.
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FOTORUBRIEK

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

Reactie op de septemberfoto
Als reactie op de septemberfoto wordt de Bijdorpstraat genoemd. Ik denk niet dat dat juist is. Volgens mij zien we op
de septemberfoto de Tulpstraat met het hogere huis, links op de foto, van slager Peters.
George Karremans
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Reacties op de oktoberfoto
De foto betreft hier de huizen aan de oude Leidseweg recht tegen over het bos van Berbice. Ze werden indertijd
gebouwd voor de zilverfabriek, voor de arbeiders. De voorste rij was voor de gewone arbeiders, de tweede rij voor
de iets hogere arbeiders. Die huizen waren dan ook wat groter.
Later zijn deze huizen verkocht. Ik heb er in mijn jeugd gewoond op nr 216, van 1947 tot 1964. De sloot was toen
al gedempt, de huizen kregen een flinke voortuin. De huizen waren wel erg gehorig maar goed gebouwd. Onder de
huizen is een grote kelder waar je bijna rechtop in kan staan en toen ik er nog woonde altijd kurkdroog bleef.
Teunis van Drunen
Zoals elke maand wederom een historische foto van ons Voorschoten, Parel aan de Vliet.
De locatie is het Sint Nicolaaspark schuin tegenover het landgoed en bos van Berbice. Naar mijn vermoeden is het
woonpark met de aangrenzende oude woningen in de beginjaren van de vorige eeuw gesticht. Omdat deze huizen
op een steenworp afstand liggen van de voormalige Zilverfabriek zou het kunnen betekenen dat de arbeiders daar
hun werkzaamheden hadden. Het aantal personen op het stenen bruggetje vond het leuk, lijkt mij, om voor de fotograaf met zo’n antiek materiaal te poseren. In de loop der jaren heeft de sloot en de brug plaats gemaakt voor een
fietspad en is er veel groen voor in de plaats gekomen.
Het is nog maar kort geleden dat de bewoners van deze locatie en omgeving hun hart vasthielden vanwege grootscheepse plannen om een verkeersweg van het oosten naar het westen te realiseren. Een open tunnelbak was de
eerste optie. Mocht men niet tot andere gedachten komen dan zou de gehele buurtschap van de aardbodem moeten
verdwijnen. Door de vele protesten tegen een open tunnelbak, een commissie met het juiste inzicht en een financiële bijdrage van de gemeente, deed men uiteindelijk besluiten dat een tunnel ondergronds de beste optie was. De
hoera stemming bij de bewoners laat zich raden Een stukje historisch Voorschoten kan behouden blijven.
Het is bijna niet te bevatten dat onder de huizen van het park en het tegenover liggende bos, of in de onmiddellijke
omgeving daarvan twee tunnels van elk elf meter doorsnee en een afstand van meer dan twee kilometer geboord
worden. De vakmensen onder de grond hebben nog een grote klus te klaren. Mogelijk is de tunnel eind 2022 voltooid.
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...

Johan de Lange
Tekst & foto: Nico Fennes

Een gesprek met Johan de Lange. Op tafel ligt een zogenaamde maarschalkstaf, een rekenliniaal, waarmee Johan
o.a. de beton- en staalconstructie van de eerste Van Brienenoordbrug berekende. Dit instrument leidt naar een uitvoerige en geanimeerde conversatie.
HOE BEN JE IN VOORSCHOTEN TERECHTGEKOMEN?
‘Dat heeft alles met mijn werk te maken. In 1942 ben ik in Groningen geboren. De stad waarmee ik nog steeds een warme band
heb. Na het verlies van mijn moeder hertrouwde mijn vader en
verhuisde het gezin in 1951 naar Utrecht. En wel naar de wijk
‘Ondiep’. Voor wie het niet kent; Ondiep is een 100 jaar oude,
typische autochtone volkswijk waar o.a. de voetballer Wesley
Sneijder opgroeide. Met het timmermanssalaris van vader hadden wij het thuis niet breed. Dat betekende dat er van mij werd
verwacht dat ik na mijn mulo A aan het werk zou gaan. Toch
zag ik een heel ander toekomstbeeld. Ik wilde mijzelf bekwamen in de constructieleer. Het akkoordje met mijn vader bestond
eruit dat ik overdag kostgeld zou verdienen en ’s avonds zou
studeren voor mijn mulo B. En als ik zou slagen, zou ik de hts
doen. Eenmaal op de mulo B struikelde ik bijna over natuurkunde. Toch lukte het met bijles van een klasgenoot, waar hij
van mij bijles wiskunde voor terugkreeg. Allebei geslaagd! Na
de hts volgde mijn militaire diensttijd waarin ik betontechnologie
studeerde.
In de jaren 60 vond ik mijn eerste baan als constructeur van
beton-, staal- en houtconstructies bij een klein adviesbureau in
Voorburg. De bedenker van de maarschalkstaf werkte er zelf
ook. De discussies die ik soms hele middagen met collega’s
over maatschappelijke onderwerpen voerde, betekende een
zekere sociale vorming voor mij. Vier jaar later maakte ik een
volgende carrièrestap bij het grote Spanbeton in Alphen aan den
Rijn, waar ik o.a. meewerkte aan het ontwerp van de Van Brienenoordbrug. In 1971 - na Spanbeton, kochten we een huis in
Maarn, trouwden we en begon ik met mijn derde uitdaging.
Bij Van Gent in Amersfoort maakte ik constructieberekeningen
voor grote woningbouwprojecten waaronder de bouw van diverse woontorens met verbindende loopbruggen in de Bijlmermeer.
Mijn vierde werkgever, ingenieursbureau DHV, zond mij met mijn
gezin in 1978 met een team naar Nigeria. Op een terrein van
1 bij 1 kilometer in Ibadan bouwden we een compleet nieuwe
Heineken fabriek met alles erop en eraan. Na landmeting van
het terrein en het maken van bestektekeningen berekende ik
de beton- en staalconstructies voor de gebouwen. Het was daar
behelpen zonder water en elektra in onze woning. We maakten
een deal met de aannemer van Heineken; hij elke maand 20
kratten bier tegen elke week gevulde watertanks op onze compound. In 1983 koos ik een andere richting. Ik begon met het opstellen van certificatierichtlijnen voor producten zoals beton- en

voorspanstaal en systemen als ‘koudebruggen’ en ‘voorspansystemen’. Een wereld van veel commissiewerk en afstemmen
op nationale en Europese regelgeving. Eerst bij KOMO, vanaf
1990 tot ver na mijn pensioenleeftijd bij KIWA in Rijswijk. Door
die overstap belandden wij in 1984 in Voorschoten.’

HOE BEN JE BIJ DE VOV GEKOMEN?
‘Ik ben voorzitter van de bridgeclub Tot Ons Genoegen Voorschoten (TOGV), die uit 35 bridgers bestaat. Door de naderende
sluiting van het CC vonden wij ‘tot ons genoegen’ onderdak bij
de VOV. Wij spelen op dinsdagavond en zijn lid van de Nederlandse Bridge Bond. We vormen een sociale hechte groep die
meestal na het bridgen tot na twaalven blijft nazitten.’
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
‘Badmintonnen is iets wat ik al vanaf mij 22e doe en waardoor ik
mijn vrouw Mariëtte door heb leren kennen. We vertoeven regelmatig in ons huisje in Drenthe waar we genieten van de bossen
en de heide. Al zo’n 12 jaar rijd ik een halve dag per week op de
Cirkelbus. En ik houd van fietsen. Alles binnen een straal van
15 km vanaf huis doe ik op de fiets. Fiets ik een dag niet dan
compenseer ik dat met een lange wandeling.
Het welzijn van Moeder Aarde houdt mij bijzonder bezig. We
zijn te ver doorgeschoten in de wereld en polderen te veel zonder krachtige beslissingen te nemen om de aarde te behouden.
Moeder Aarde zal door ons gedrag uitdoven. Ik besteed er veel
aandacht aan, maar voel mij onmachtig.’
WAT ZIJN HOOGTE- EN DIEPTEPUNTEN IN JE LEVEN?
‘Het overlijden op jonge leeftijd van mijn moeder en schoonmoeder is wat altijd bijblijft. Onze kinderen, Ronald, Maureen en Suzanne en zeven kleinkinderen Sophie, Jasmijn, Bas, Eva, Roos,
Casper en Gijs vormen hoogtepunten. Het zijn onze oogappels.
Een bijzonder gebeuren was de 2300 kilometerlange fietstocht
naar Santiago de Compostella die ik 15 jaar geleden met mijn
dochter Maureen maakte. En 1 dag in de week hebben we kleinkinderen over de vloer, daar genieten we van.’
HOE ZIEN ANDEREN JOU?
‘Als iemand die leeft naar stippen op de horizon. Wat zijn die
stippen dan? Bijvoorbeeld met de bridgeclub vooruit zien te komen en een mooi leven leiden met mijn gezin. Het is een kwestie
van gezellig samen oud worden. Moeder Aarde is een organisch
geheel. Uiteindelijk neemt ze terug wat ze eerder gaf.’
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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:

HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

Passend

Meubels werden vroeger met de hand gemaakt en ja, de ambachtelijke timmerman leverde stevig en degelijk meubilair af. Generaties konden op dezelfde stoelen aan dezelfde tafel zitten. In 1913 besloot ene Frits Loeb om de stoelen voor zijn winkel zelf te
gaan produceren in een kleine ambachtelijke timmerfabriek. Deze Utrechtsche Stoel- en Meubelfabriek (USM) groeide uit tot een
waar begrip, niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland.
Niet dat de fabriek nu gelijk een daverend succes was. Men wilde eigenlijk af van de zware, wat logge meubels. Daarvoor in de
plaats probeerde men wat sober en zakelijk meubilair te lanceren. Helaas kwam dit niet van de grond. Zwaar robuust en donker
eikenhouten meubels bleven de voorkeur houden door de Nederlandse bevolking tot ver in de dertiger jaren. Nederland was kennelijk nog niet toe aan Art Deco en Scandinavische invloeden. In de meubels zeker niet.
Pas na de Tweede Wereldoorlog zien we dat het meubilair een wat strakker en rustiger karakter krijgt. Helemaal toen het gebogen
multiplex uit de Verenigde Staten zijn intrede deed. En daarmee kon de UMS zich dan eindelijk gaan toeleggen op goedkope,
gebruiksvriendelijk en flexibele meubels. Meubilair dat geschikt was voor de uiteenlopende woonsituaties in Nederland. Dit passe
partout systeem werd verwerkt in de nieuwe merknaam ‘Pastoe’. En Pastoe werd een waar begrip in Nederland voor eigentijds
meubilair.
Het grappige is dat, als we vandaag de dag over Pastoe meubels spreken, we meestal gelijk aan kasten denken. Terwijl aanvankelijk toch Pastoe op al het meubilair sloeg dat door de USM werd geproduceerd van tafels tot ladekastjes. Met de eiken- en
berkenserie werden rond 1950 dan de geometrische kastelementen geïntroduceerd.
Met allerlei verschillende elementen kon de consument nu zelf zijn eigen kast bouwen. Of hij nu planken, laatjes, klep, bureaublad
of deurtjes, groot of klein, breed of smal, lang of kort wilde: het kon allemaal. Natuurlijk was het vooraf eerst heerlijk puzzelen en
schuiven en dan ook nog de maten in de gaten houden van waar het meubelstuk moest komen te staan.
Het werd een daverend succes. En niet alleen in Nederland. Op de 11de Triënnale van Milaan won in 1956 het kastsysteem de
zilveren medaille. En ook België kende het Pastoe meubelsysteem een Signe d’Or toe, Goud dus.
Kleur werd toegevoegd aan de mogelijkheden en zo konden elementen geleverd worden in zwart, grijs, wit en olijfgroen. Natuurlijk
werden de kleuren oranje, rood en bruin in de 70-er jaren het meest populair.
Bij Pastoe denken we niet meer aan zelfbouwpakketten. Daar hebben we inmiddels een andere (Zweedse) keten voor. Toch bestaat Pastoe nog steeds. Men produceert vrij modern, vaak kleurrijk, meubilair. Maar de nadruk blijft toch nog steeds wel liggen
op bergmeubels. Vandaag de dag levert Pastoe kasten onder het motto: ‘The Storage of Your Life’.
Ja, aan de hand van de inhoud van mijn kasten valt er inderdaad ook wel een heel levensverhaal te vertellen. Pastoe of niet.

MOnique

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

www.slijterijadegeest.nl

WWW.DROOMVISIE.NL

Een verkeerd
kussen kan
hoofdkussen
hoofdpijn
is
dodelijk
veroorzaken
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

Verkiezingen
Dico van Barneveld

Op 3 november 2020 kunnen de kiesgerechtigden in de USA naar de stembus om: of de Republikein Trump (1606-1946) te herkiezen als President of de voorkeur aan Democraat Biden (20-11-1942) te geven. Zoals de meeste
mensen op deze aarde ben ik zeer benieuwd naar de uitkomst. Wordt de USA een land van America First en van
uitersten; miljardairs en armoedzaaiers of wordt er een begin gemaakt om weer een vooruitstrevend land te worden
met voor iedereen: goed en betaalbaar onderwijs, goede en betaalbare zorg, moderne infrastructuur en met nadruk
op het feit dat ieder mens, ongeacht kleur en geaardheid, man of vrouw gelijke kansen moet krijgen? Ik zou ook nog
wel wat wensen hebben op het gebied van de rol die de USA speelt in de rest van de wereld, maar ‘dat komt vanzelf’
als er voor en door de totale bevolking een andere wind zou gaan waaien.
Het systeem van het stemmen is niet democratisch. In ieder van de 50 staten van de USA krijgt de winnende partij
alle kiesmannen toegewezen. Iedere staat heeft een aantal kiesmannen dat bepaald wordt door het aantal inwoners
in die staat. Zo kon het gebeuren dat de Democraten van Hillary Clinton 4 jaar geleden in totaal (de zo genoemde
‘popular vote’) 65,8 miljoen stemmen kregen en de Republikeinen van Donald Trump 63,0 miljoen - bijna 3 miljoen
stemmen minder! - en dat toch de Republikeinen wonnen en dus Trump president werd.
Het lastige is dus nu, dat met de peilingen vooraf, je een voorsprong van de Democraten zou kunnen voorspellen
van 5 tot 6 procent en dat toch Trump herkozen wordt als de ‘grootste’ staten, met de meeste kiesmannen, nipt naar
de Republikeinen zou gaan.
Ik vind dit ondemocratisch en een grootmacht onwaardig. Maar de Amerikanen zelf zijn het niet met mij eens, want
er wordt door de beide grote partijen nooit moeite gedaan dit te veranderen als ze aan de macht zijn.
Als je dit weet, wordt ook het begrip ‘Swing States’ duidelijk. In die staten zoals Texas, Californië, Florida en Michigan
etc., waar er sprake kan zijn van een 51/49 verhouding in de stemmen, kan het van doorslaggevend belang zijn als je
die ‘binnenhaalt’. Vandaar dat er eigenlijk maar in een gering aantal van de staten hard campagne wordt gevoerd. Er
zijn nou eenmaal staten die traditioneel voor de Democraten of de Republikeinen zijn. Het gaat er dus om die staten
voor je te winnen, die veel kiesmannen hebben en waar je een kans hebt om de meerderheid van de stemmen te
‘veroveren’.
Het is natuurlijk een zwaktebod van de Democraten dat ze de ‘oude’ Joe Biden hebben gekozen als uitdager van
Trump. Als ze nou eens een charismatische jongere man die met elan en enthousiasme de mensen kon inspireren in de zin van John F. Kennedy indertijd - dan zou het veel minder spannend worden.
Zoals we de laatste tijd in de media hebben kunnen volgen is de politiek in de USA ‘verrot’. Het grote geld en de grote
bek regeert. Als je dan ook nog weet dat niet geregistreerde inwoners van de USA niet mogen stemmen en dat dat
een grote groep is aan de onderkant van de maatschappij die het meest te verwachten heeft van de Democraten.
Op 17 maart 2021 mogen wij weer naar de stembus. Het is van belang dat iedereen van dat recht gebruik maakt om
zo een goede vertegenwoordiging te krijgen van wat Nederland wil.
Weet u al op welke partij u dan gaat stemmen en waarom?
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Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

GISELLA

Anno 2020

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen

Eindelijk...Eindelijk... We zijn bijna opgelucht dat we het weten,
nu kunnen we ons voorbereiden op een goed gevecht. Waar
heeft ze het over, zult u denken.
Over het nieuwe Corona vanzelfsprekend, het gevreesde en
gehate Covid-19. Dat een tweede uitbraak zou komen, dat wisten we allemaal, alleen we wilden het niet weten:
dus lekker met onze kop in het zand verlangend naar het normaal. Intussen protesteert bijna iedereen, van virusontkenners
tot, nadat iedere bekende groep al geweest is, een nieuwe
groep: de influencers (invloed uitoefenaars) met hun ‘ikdoenietmee’ motto.
De influencers hebben duizenden die hen volgen en hun woorden en daden zijn van groot belang voor de samenleving, denken zij.
Inmiddels is een zeer bekende influencer bekeerd en is nu een
ijverige gelovige in de strijd tegen Covid - 19. De talkshows met
de ernstige deskundologen vieren weer feest en, er zijn vele
vragen vanuit de samenleving. Wat normaal is voor de een, is
het niet voor de ander. Er wordt gezwaaid met privacy, grondwet en rechtszaken.
Herinnert u zich nog hoe Queen Elisabeth het jaar 1997 noemde? ‘Annus horribilis’.
Veel schandalen en de dood van prinses Diana hadden het
voor haar een afschuwelijk jaar gemaakt.
2020 is nu wereldwijd ‘Annus horribilis’ en hoe en wanneer een
oplossing zal komen, is helaas nog niet in zicht.
Begrijp me goed beste VOV-ers, ik ben geen pessimist, wel
een realist.
Ons poldermodel heeft ons bijna altijd geholpen om bij de
meest prangende kwesties een oplossing te vinden. Helaas,
met Corona lukt het niet. De maatregelen zijn uiteenlopend en
met de dag anders. Niemand begrijpt wat onze regering wil,
dus Vox Populi, we doen wat we willen en zien wat er komt!
Wat denkt de ‘normale mens’ van: reizen, bijeenkomsten,
studies, cultuur, zorg, jongeren,
ouderen, het leven voor en
het leven na Corona?
Een groot enigma. Onze
premier is een aimabele
windwijzer die iedereen wil
behagen. Dat zien we nu met
de mondmaskers. Om gek van
te worden. Met de boetes uitgedeeld door de BOA’s idem dito.
We hebben zelfs ministeriële
tranen in het Parlement
gezien, gillende voetbalsupporters en dronken
studenten, alles onder
de naam van ‘Emotie’.
Over emotie denk ik
het mijne. ‘Emoties
horen niet in ons
genetisch patroon’

zei men tegen mij toen ik in de jaren vijftig naar Nederland
kwam. Ik kreeg een veeg uit de pan van de directeur en de
psycholoog van Effatha toen ik zei dat mijn zoontje van twee
en half alles begreep als ik het maar uitbeeldde. ‘Mevrouw’,
zeiden ze heel gewichtig en met een toon die geen discussie
duldde, ‘we zijn geen zuiderlingen.’ Lichaamstaal werd te emotioneel geacht, dus uitgesloten.
Nu, dat het Corona virus ons leven beheerst zijn emoties toegestaan en iedereen denkt dat zijn leed superieur is aan het
leed van de buurman.
Beste VOV-ers, niemand beseft hoe groot ons leed is als ouderen. Niet alleen in de verpleeghuizen, maar ook voor alleenstaanden die nog zelfstandig wonen. ‘Mooi’, dacht ik, ‘zal ik
een protest organiseren?’ Niet op het Malieveld, maar op het
Binnenhof onder de neus van de premier! Op borden zal staan
dat wij ook willen dat er naar ons geluisterd wordt. En aan de
jongeren die de schuld van hun frustraties op ons willen schuiven wil ik zeggen: ‘beste jongelui, wij begrijpen jullie pijn, jullie
zullen nog alle tijd hebben om naar verre oorden te reizen,
jullie je in coma te zuipen, schor schreeuwen en huilen om jullie verknalde jeugd omdat solidariteit werd gevraagd voor dor
hout’. Jullie zullen echt van alles nog kunnen genieten. Voor
velen van ons zal het Corona tijdperk het einde betekenen van
wensen en toekomstplannen.
En om te eindigen een zeer banale opmerking:
De meeste ouderen willen geen boodschappentijd van zeven tot acht uur ‘s morgens!
Laten we stoppen met mopperen, met absurde maatregelen
die van dag tot dag veranderen en constructief en optimistisch
op het vaccin wachten.
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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.

De ondergrondse tunnel
Door Daan Heijmans
De ondergrondse tunnel.
Vele jaren geleden
Was men al een plan aan het smeden
Er moet een nieuwe weg gaan komen
Om het verkeer in de regio te laten stromen.
In commissies werden locaties druk besproken
Op de achtergrond zagen wij al spoken
Een weg hier of een weg daar
Men zat er echt mee in het haar.
Er werd geteld en er werd gemeten
Heel veel tijd is ermee versleten
Ook het financiële plaatje telde mee
En dat was niet zomaar oke.
Toch dacht men tot een besluit te komen
Een open tunnelbak, ja daar moet het verkeer door stromen
Nee, zei de gemeente, dat kunnen jullie niet maken
We laten een stuk van onze parel niet zomaar kraken.

Hogere instanties spraken een woordje mee
Gezamenlijk kwam men toen op een goed idee
Een tunnel onder de grond van het oosten naar het westen
Dat leek het allerbeste.
Zo is dat besluit genomen
Bewoners kunnen weer rustig dromen
De slopershamer blijft in de kast
Dat is zeker het staat vast
Ook de flora blijft mooi bestaan
Niemand komt daar nog aan.
De gemeente gedraagt zich, en komt in de kosten tegemoet
Niet zeuren zo is het goed
Als men begint met deze werken
Bovengronds zullen we weinig merken.
Als straks de schop de grond in gaat
De boormachine meldt “Ik ben paraat”
Het is zover, we gaan het doen
Als het groene licht verschijnt op GROEN.

Omdat u het
afgelopen jaar zoveel
heeft moeten missen
aan gezelligheid en
activiteiten,
heeft de VOV
straks een
kerstverrassing
voor u. Houd
hiervoor het
decembernummer
in de gaten!
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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

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

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

Het leven van een BABS (Trouwambtenaar)
Het leek mij leuk een kleine impressie van mijn werk als trouwambtenaar te plaatsen in het VOV blad. Wegens de Corona
waren de repetities van mijn zangvereniging gestopt en vroeg het bestuur mij wat verhalen voor de leden te schrijven en
die wil ik graag ook met jullie delen. Een paar ervaringen van de ruim 600 huwelijken die ik inmiddels gesloten heb.
Na mijn beëdiging op 3-03-2003 in het
Paleis van Justitie in Den Haag ging het
echte werk voor mij beginnen op 15 april
in datzelfde jaar, met een gratis huwelijk
met maar een paar mensen en de beide
bodes als getuigen.
Ik hoefde géén speech te maken, maar
ik heb getracht er toch iets leuks van te
maken voor ze met o.a. de opmerking;
‘Als je het leven met elkaar deelt, verdubbelt je geluk’.
Ook geef ik mijn bruidsparen altijd een
klein cadeautje mee en een gedicht.
Ik hoop dat ze na deze 17 jaar nog
steeds bij elkaar zijn, maar dat weet ik
natuurlijk niet. Een huwelijk dat slaagt is
immers maar voor 10% wet en 90% de
wil om er een succes van te maken!
Ook vraag ik altijd of de bruid aan de
rechterzijde van haar a.s. man wil gaan
zitten in de trouwzaal of op locatie. Dat
is eigenlijk een oud gebruik uit de tijd dat
de mannen niet op pad gingen zonder
hun zwaard. En als de bruid en bruidegom in de echt waren gebonden, liep de
bruid vanaf dat moment aan de linkerzijde van de bruidegom zodat hij haar
met zijn zwaard in zijn rechterhand altijd
kon beschermen. En nu, zoveel eeuwen
later, zijn de meeste bruiden aardig geëmancipeerd, maar dit symbolisch gebruik is in de trouwzaal nog steeds van
kracht, tenminste bij mij wel. En dus na
het tekenen van de akte en niet na het
Ja-woord gaan ze wisselen van plaats.
Ik heb ook eens tijdens een voorgesprek meegemaakt dat de bruidegom
tegen zijn aanstaande echtgenote zei:
“Oh ja, help me even onthouden dat ik
de donkerblauwe sokken van mijn vader
leen”. “De donkerblauwe sokken van je
vader?” vroeg ik belangstellend.
“Ja mevrouw, ik draag altijd witte sportsokken, u denkt toch niet dat ik voor die
ene dag nieuwe donkerblauwe sokken
ga kopen”.

Het bruidspaar en de gasten zaten in de
trouwzaal en na een woord van welkom
zei ik: “één momentje alstublieft” en ik
liep op de bruidegom af, til zijn broekspijp op en zei: “Hé….vaders sokken!”
“Hoe weet u dat nou” zei de vader van
de bruidegom onmiddellijk…..en ik was
blij dat de jongeman niet op het laatste
moment tóch nog nieuwe blauwe sokken had gekocht!
Verder nog een verhaal over de iets te
speciale getuigen:
Tijdens het voorgesprek zei het bruidspaar dat de ceremoniemeester mij van
te voren nog even wilde spreken.
Nou, ze hadden een ‘leuke’ mededeling
voor mij, want de twee getuigen wilden
de trouwzaal in als Sinterklaas en Zwarte Piet, en dat in Juni!
Ook wilden ze pas binnen komen vlak
voor ze als getuigen moesten tekenen.
Maar die vlieger ging niet op, want dan
ben je geen getuige geweest bij het huwelijk.
Oké, dan wilden ze pas binnen komen
op het eind, als iedereen al binnen was.
Hoe ik ze ook probeerden te ontmoedigen en zei dat het bruidspaar deze
verkleedpartij misschien niet leuk vond,
het moest en zou gebeuren en op het
moment dat ik mijn toga aan ging trekken stonden zij al hun pakken aan de
trekken en zwarte piet zijn gezicht zwart
te maken!!
Wat kon ik anders?
Eerst kwam het bruidspaar binnen op
de tonen van Frans Bauer en helemaal
op het laatst, vlak voor mij, kwamen Sint
en Piet binnen op de tonen van ‘Sinterklaasje kom maar binnen…’
Gut wat een lol. Vlak voor ik echt aan
mijn speech zou beginnen wilden de
heren op mijn plaats ook nog even het
woord hebben. Helemaal verbouwereerd heb ik het toegestaan.
Ze hadden een heel blad papier met
allemaal seksueel getinte vragen voor

het bruidspaar. Ik baalde echt verschrikkelijk hiervan en had daarmee meteen
een grote les geleerd om dit nooit meer
toe te staan. Voortaan zou ik bedingen
dat zoiets alleen voor ’s avonds bij het
feest kon gebeuren en niet bij de officiële plechtigheid. Af en toe heb ik er nog
nachtmerries van en heb uiteindelijk wel
een goede les geleerd. Gelukkig is zoiets ook nooit meer gebeurd.
Over het algemeen gaan de huwelijken
prima hoor, uitzonderingen dus daargelaten.

Netty Koelewijn
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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

Gedicht van de Amerikaanse Louise Glück, die op 8 oktober 2020 de Nobelprijs voor Literatuur won.
Vertaling door Erik Menkveld (2004) zoals het in De Volkskrant van 9.10.2020 gepubliceerd is:

Wijkend Licht
Jullie leken net kleine kinderen,
altijd tuk op een verhaal
En ik had er al zo veel verteld;
Ik had genoeg verzonnen.
Dus gaf ik jullie potlood en papier.
Ik gaf jullie pennen van riet
dat ik zelf sneed, middagenlang in de dampige velden.
Schrijf jullie eigen verhaal maar, zei ik.
Na al die jaren luisteren
zouden jullie wel weten
wat een verhaal is, dacht ik.
Zeuren, was het enige dat jullie konden.
Alles moest jullie worden uitgelegd,
op eigen kracht doorgronden jullie niets
Toen besefte ik dat jullie niet konden denken
met werkelijke lef of passie,
jullie hadden je leven nog niet geleid,
geen eigen rampen doorstaan.
Dus gaf ik jullie levens, gaf ik jullie rampen
want schrijfgerei alleen bleek niet genoeg.
Jullie zullen nooit weten hoe goed
het me doet jullie daar te zien zitten,
als onafhankelijke wezens,
jullie te zien dromen bij het open raam ,
potloden die ik jullie gaf in de aanslag
tot de zomerochtend in woorden opgaat.
Het scheppen heeft jullie opgewonden.
Ik wist het van tevoren, dat doet het in het begin altijd.
En ik ben vrij om te doen wat ik wil,
me met andere dingen bezig te houden,
in het volste vertrouwen
dat jullie me niet meer nodig hebben.

©Johan Dockx
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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

Bijzondere gebeurtenissen op het kerkhof
Allereerst zal ik mij even voorstellen. Ik ben Quercus de zomereik en ik sta al 107 jaar op het kerkhof achter de Dorpskerk
naast de hoofdingang aan de Treubstraat. Over het algemeen schrijf ik over de wederwaardigheden op en rond het kerkhof, maar deze gebeurtenis vond ik wel bijzonder genoeg om ook een keer over te schrijven.
Op 11 juli van dit jaar stond ik rustig op het kerkhof de nacht
af te wachten, toen ik opeens laag in het noorden een heldere
komeet tussen de wolken door zag schemeren.
Ik ben natuurlijk behoorlijk hoog, zeker 16 m en kan dan ook
makkelijk over de bebouwing van de dorpskern heen kijken.
Daardoor had ik een schitterend uitzicht op deze nieuwe komeet. Rond 1 uur verdween hij onder de horizon om na 3 uur
in de morgen weer in het noordnoordoosten op te komen. Een
dag later was hij door zijn beweging door de ruimte een stuk
hoger aan de horizon te zien. Nu bleef hij dan ook net zoals de
volgende paar dagen de hele nacht boven de horizon. Maar
doordat hij niet alleen naar het noorden bewoog maar ook naar
het westen, ging hij een paar dagen later toch weer onder om
ongeveer half 1. Hij kwam dan ‘s morgens vroeg nog wel even
boven de noordoostelijke horizon op maar uiteindelijk ook niet
meer. Ook werd hij uiteindelijk steeds zwakker totdat hij begin
augustus niet meer te zien was.
Van sommige mensen hoorde ik dat ze hem met een telescoop
nog wel konden zien maar dat zijn helderheid zichtbaar achteruitging. Van een van die mensen hoorde ik dat hij een foto
had samengesteld van de komeet van twee beelden met een
tussentijd van 1 uur genomen. Hierop zie je hoe hard hij ten op
zichtte van de sterren door de ruimte scheert. Als je de getallen ziet schrik je van de snelheid. Voor mij, die met zijn wortels
diep in de grond van het kerkhof sta, zijn alle snelheden al
hoog, maar zelfs voor mensen hebben kometen een gigantische snelheid. Ver van de zon af heeft deze komeet een snelheid van ongeveer 3000 km/uur, maar vlak bij de zon neemt
die toe tot 100.000 km/uur. En dat is bijna 2,5 miljoen km/dag.
Door die snelheid staat hij iedere dag weer een stuk verder
aan de hemel. Wanneer dit verhaal uitkomt is hij al lang niet
meer te zien, maar ik troost mij maar met de gedachte dat hij
al over 7000 jaar weer te zien zal zijn.
In mijn lange leven hier op het kerkhof heb ik natuurlijk al wel
meer kometen aan de hemel voorbij zien trekken. Maar het zijn

er niet veel. De laatste was in 1997 dus 23 jaar geleden.
Dat was wel de allermooiste die ik ooit gezien heb. Maar na 23
jaar ben je toch blij als je er weer één ziet die zo helder is dat
je hem makkelijk kan zien en met een mooie staart.
Dit is geen echt kerkhof verhaal, maar alle hoge bomen op
het kerkhof hebben wel vol bewondering naar deze komeet
gekeken. Omdat ik de hoogste boom ben op het kerkhof zag
ik hem ook het eerst. Maar twee dagen later konden alle andere bomen hem ook aanschouwen. Het maakte veel oooo’s
en aaaa’s bij ons los en een discussie van wat zo’n komeet
nou eigenlijk is. Sommige bomen konden niet begrijpen dat het
een grote vuile ijsbal is met een diameter van een paar km, die
door de zonnewarmte zover wordt opgewarmd aan de buitenkant dat het ijs daar sublimeert (direct van ijs naar gasvorm).
Daardoor komt ook veel stof vrij. Door de zonnewind worden
deze gassen en stof van de komeet weggeblazen, waardoor
er een mooie staart ontstaat. Het gebeurt ook wel, dat er een
komeet te dicht langs de zon scheert. Dan wordt het oppervlak
zo heet dat de komeet uit elkaar valt. Wat overblijft is dan een
grote zwerm gruis met afmetingen tussen een zandkorrel en
stukken steen van enkele meters diameter. Wanneer de aarde
dan door zo’n zwerm beweegt zien we een meteoorregen over
ons heen gaan en soms valt er dan een meteoriet op aarde.
Als de komeet weer in de buurt van de baan van Mars komt
bevriest hij weer en wordt het weer een grote vuile sneeuwbal.
Op 6 augustus kwam de komeet schijnbaar vlak langs de bolvormige sterhoop Messier 53. Dit is een grote verzameling
sterren die door hun gezamenlijke zwaartekracht al 13 miljard
jaar aan elkaar gekoppeld zijn. Hij bestaat misschien wel uit
een half miljoen sterren en weegt ca. 826000 x de massa van
onze zon. Hij is zo lichtzwak omdat hij erg ver weg op een afstand van 58000 lichtjaar staat.
Zo heb ik mijn medebomen toch nog iets kunnen leren.

Quercus de zomereik, Willem van Delft
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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

ZATERDAG
14 NOVEMBER
OLIVIER VAN
NIEKERK TRIO
TREEDT OP BIJ
PJPJ
In het Cultureel Centrum Voorschoten zijn er op 14 november 2020 twee
concerten, om 19.00 uur en 20.45
uur. Dit keer het Olivier van Niekerk
Trio met Olivier van Niekerk, gitaar,
Stefan Lievestro, contrabas en Jens
Meijer, drums.
Olivier van Niekerk begint 10 jaar geleden op zijn 7e jaar met gitaar spelen. Hij komt uit Den Haag waar hij zijn middelbare
schooltijd heeft doorgebracht op de School voor Jong Talent van het Koninklijk Conservatorium. Daar heeft hij in zijn laatste jaar als profielwerkstuk een EP gemaakt en deze uitgebracht. Nadat hij afgelopen jaar de havo had afgerond woont
hij nu in Amsterdam en zit hij daar op het Conservatorium. Olivier zat in het Nationaal Jeugd Jazz Orkest met leider Anton
Goudsmit, heeft met verschillende formaties in acht verschillende landen mogen optreden en mocht afgelopen november
meespelen met de grote hedendaagse jazzartiest Christian Scott tijdens zijn concert in Rotterdam.
Podium Jong Professionals Jazz Voorschoten (PJPJ) geeft al meer dan 26 jaar jazzstudenten (voornamelijk van Koninklijk Conservatorium Den Haag) de gelegenheid
podium-en presentatieervaring op te doen en inwoners van Voorschoten live (jazz)
muziek bij te kunnen wonen.
Entree is € 7,00. Reserveren is noodzakelijk via www.pjpj.nl/agenda en kan ook
door contact op te nemen met PJPJ, telefoon 06 54 37 47 88.
Locatie: Cultureel Centrum Voorschoten, Prinses Marijkelaan 4, Voorschoten.

Heerlijk koffie likeurtje!

Naar aanleiding van de aandacht rond het boek over Hans Wiegel komt bij mij
het volgende weer boven. We woonden indertijd in dezelfde plaats, waar de wijnhandel van de schoonmoeder van Hans Wiegel was gevestigd. Mijn man maakte
zelf Tia Maria, uiteraard veel lekkerder dan de fabrieksmatige. Je maakt het met
brandewijn of jenever. Brandewijn is zachter maar moeilijker verkrijgbaar. Wel
dus in die winkel. Ik weet precies waar Hans Wiegel het over heeft, grappig.
–
–
–
–

één liter brandewijn of jenever
een pak bruine kandij suiker
10 zakjes vanille suiker
160 koffiebonen

Doe dit mengsel in een 1,5 liter frisdrankfles en schudt dit 6 weken lang iedere
dag. Na 6 weken mengsel zeven.
Heerlijk in een piepklein likeurglaasje bij de koffie. Ik gebruik het ook wel eens
bij het bakken. Geniet van het zelf maken maar meer nog van het nuttigen. (Met
mate natuurlijk).
							
An Meershoek
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Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

G• J• KRIEK

BV

A A N N E M E R S B E D R I J F

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

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

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

rij

van Huls
t

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

Dagtochten, Rondvaarten

& Arrwww.rederijvanhulst.nl
angeme
nten

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



Ook
voor klein
onderhoud!

t 071 514 98 59 m 06 15 08 11 77

PUZZELEN

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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 november is: UITERLIJK(!) 10 november.
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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
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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

