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Feest
De mist trekt op.
Een zwaan glijdt over het water.
Ze baadt in het zonnelicht.
Ze is op weg naar later.
Het is een mooie dag.
Pinksterbloemen bloeien uitbundig roze
langs de oevers.
Ginds wacht haar bruidegom op haar.
Haar bruidsboeket bloeit aldaar.
Het fluistert zachtjes in de wind, op hoge
stelen.
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Nico over o.a. de onderwerpen in de Nieuwsbrief
van deze maand.
Het bestuur praat u bij en heeft voor alle leden een fijne
verrassing voor de Kerstdagen.

REISCOMMISSIE

De reiscommissie is hoopvol en plant voorzichtig (en onder
voorbehoud) wat fijne dagreizen voor het komende jaar.

EVENEMENTEN

Bericht van de evenementencommissie.
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ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Verslag van bezoekjes aan onze leden.
Weer een mooi verhaal door Elly Vogelaar.

Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
Rubriek over onderwerpen van vroeger.
Column door Dico van Barneveld.
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.

Zij glijdt onder een boog van fluitenkruid
naar voren.
De vlieren ruisen.
De rozen geuren als nooit tevoren.
Vogels zingen hoog in de bomen,
een bruiloftsmars in delen.
Het altaar rust op waterplanten.
Getooid met bloemen in de knop.
En ginds bij de fontein.
Daar zal straks het feest beginnen.
Voor altijd bij elkaar.
Vandaar.....
M.L.

Daar
Vergeelde blaren vallen
in de lage zonneschijn.
Bij honderdduizend tallen.
De dagen worden koud en kil.
De ramen schijnen glas in lood.
De zwammen sterven al.
Het land baadt reeds in goud.
De luchten zijn als bloed.
Maar het mooiste licht wacht nog...
Het komt van ver.
Een fonkelende ster....
			
M.L.

Jan
Jan wil op reis, van huis.
Maar zijn plan valt in duigen.
Hij zit nu alleen maar thuis.
Daar zit hij voor de buis
En hij wacht op betere tijden.
Hij droomt veel in de nacht,
Dan gaat hij uit rijden.
Rijden in een blinkende koets van koper.
Hij gaat ‘s morgens vroeg al op pad,
Rijdt langs bollenvelden.
Langs boerderijen en groene weiden.
Ook koopt hij dan sla en preien,
Daar in ‘het groene hart’
Hij plukt paardenbloemen.
Niemand die het ziet.

Alleen de vogels zijn te horen.
Als in engelenkoren.
Hij reist ook naar de stad.
Maar ook daar is het stil.
Geen mens op de been.
Dan rijdt Jan weer terug.
En hij voelt zich alleen.
In zijn koperen koets met goudbeslag.
Maar hij heeft ook nog hobby’s.
En dat is kleien en koper poetsen.
Hij kleit prachtige beelden
Voor op het balkon.
En koken met preien.
Bij het ochtendgloren is hij weer ontwaakt.
En denkt: “Wat heb ik toch meegemaakt”.
“Waar zijn mijn beelden nu gebleven?”
Dan staat hij op en komt tot leven.
Zoveel als hij kan.
Waar is de tijd toch gebleven.
M.L.

Eens
Lang geleden kregen wij in een zomer.
Een jonge hond in huis.
Het was een Heidewachtel pup.
Een schat van een hond.
Op een dag kwamen we ‘s morgens
beneden om te ontbijten.
Wat schetst onze verbazing.
Mijn dochter had haar blokfluit,
de avond ervoor, op de rand
van de open haard neergezet.
Er was nog slechts een stompje hout
van de blokfluit over.
Op een keer, het was voor kerstmis.
Kocht ik een leuke kerstman.
Hij had een geel jasje aan en een
rieten mandje op zijn rug.
De volgende morgen was de kerstman
verdwenen.
Ik heb er nooit meer iets van terug
gevonden.
Op een oudejaarsavond,
Sloeg de klok twaalf uren.
Het was ‘nieuwjaar’ geworden.
Wij vertrokken allemaal naar buiten.
Om wat mensen de hand te schudden.
Toen we na een tijdje weer thuis kwamen.
Was de schaal met appelbeignets
geheel leeg gegeten.
Heidi lag onder de tafel te slapen.....
			
M.L.

Van de Redactie
De eerste lammeren zijn alweer een maand oud, zwanenparen houden de wacht bij hun territorium, bloembollen ontspruiten en de VOV komt bij elkaar voor het maken van plannen.
Het zijn impulsen van nieuw leven. Leven in de brouwerij zodra het weer kan. Maar zo vanzelfsprekend als het in de natuur toegaat is het voor de VOV niet. Voor onze vereniging
hangt het er vanaf wanneer de coronamaatregelen versoepelen. Toch timmert de VOV aan de weg om er na versoepeling
een enerverend 2021 van te maken. In de Nieuwsbrief leest
u wat het bestuur, de reis- en evenementencommissie voor u
in petto heeft.
Van het concert des levens krijgt niemand een program. Wij
senioren kennen deze tegeltjeswijsheid als geen ander. Met
een beschouwing van de coronapandemie maakt Gisella ons
ervan bewust dat niets in het leven van afgelopen jaar vanzelfsprekend was. Dat weten ze met de pakken sneeuw in
Spanje nu ook. In plaats van overwinterbestemming is het Iberisch schiereiland omgetoverd naar een wintersportoord.
De vrouwelijke roodborstjes in het verhaal van Elly Vogelaar zullen moeten wijken naar warmere oorden. Prachtig verhaal
trouwens van Elly. Zeer sensitief geschreven.
Het twitteren is de Amerikaanse president wel vergaan. Het is ‘Winter in America’ voor Donald Trump. Na de verkiezingen
kwam hij van een koude kermis thuis. Maar voor de verslagen president is het na zijn verkiezingsnederlaag niet vanzelfsprekend op te stappen. Zijn oproep tot protest leidde tot de bestorming van het Capitool. Een zwarte bladzijde in de
Amerikaanse democratie. Desalniettemin hadden de Nederlandse journaals en talkshows er een paar avondvullende programma’s aan. Eindelijk ging het eens over een ander hoofditem dan Covid-19 en kon die mijnheer in zijn bekende blauwe
kostuum plaats maken voor die mijnheer in zijn bekende zwarte trui. Zodoende werden we keer op keer geconfronteerd
met de beelden van de Amerikaanse complot-sjamaan gehuld in pelsmuts, hoorns en een gezicht geverfd in de kleuren
van de vlag. Een treurige geschiedenis. Na het zoveelste praatprogramma stapte ik ter afleiding maar over naar ‘Rita’,
mijn favoriete Netflix serie van dat moment, die gaat over een rebelse onderwijzeres met een hart van goud.
Gelukkig lengen de dagen, komen de sneeuwklokjes er weer aan en worden we meer en meer getrakteerd op het zonnetje. In deze Nieuwsbrief trakteren we u als vanouds op interessante verhalen, verslagen, informatie, een sprookje,
overpeinzingen, filosofieën, een gedicht, tekeningen, foto-reacties, een puzzel en advertenties. Ook dat is niet vanzelfsprekend. Om de Nieuwsbrief tot stand te brengen hebben we inzenders en adverteerders nodig. En gelukkig zijn die er
ook deze keer weer volop. De redactie dankt alle inzenders en adverteerders voor hun bijdrage.
Schroomt u niet uw verhaal eens bij ons aan te bieden of als ondernemer een advertentie te laten plaatsen. Kopij kunt
u handgeschreven of per e-mail aanleveren. Achterin de Nieuwsbrief vindt u de inzendadressen. Blijf optimistisch, blijf
hoopvol. Om met de woorden van premier Rutte te spreken die zojuist zijn persconferentie gaf: ‘We moeten volhouden’.
Hoe dan ook een gelukkig Nieuwjaar. Tot de volgende Nieuwsbrief!

COVERFOTO DEC/JAN

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

De foto is gemaakt door:
Willem Burwick.

Veel leesplezier!

Op de foto van december/januari zien
we, herkenbaar voor bijna iedereen, de
vijver in het Burgemeester Berkhoutpark.

De volgende Nieuwsbrief is de brief
voor maart. Inzendingen die ons uiterlijk 10 februari bereiken zullen we
graag opnemen.

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

Geen maandelijkse kosten/ 2 jaar garantie op componenten

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

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

We hopen dat u allen het nieuwe jaar gezond en positief bent binnengestapt. Hoewel, positief, dat is een besmet woord
geworden, dat durven we bijna niet meer te gebruiken in de ware zin van het woord. ‘Optimistisch binnengestapt’ dan maar;
dat geeft de bedoeling net zo goed weer. Het is belangrijk om optimistisch te blijven, want nu de vaccinaties gaan beginnen
mogen we moed hebben dat het allemaal weer zal worden zoals we dat zo graag willen.
Hoewel het verenigingsgebouw alleen nog maar af en toe gebruikt wordt om te vergaderen, zit het bestuur echt niet stil. De
raderen draaien, zou Simon Stokvis (Toen was geluk heel gewoon) zeggen, en enige leuke plannen worden momenteel
uitgewerkt. Na de geslaagde kerststollen actie – ruim driekwart van de bonnen werd ingeleverd! – is er al weer een andere
verrassing uitgedacht voor onze leden. We gaan een grote loterij houden. Hoe? U speelt gratis mee; het nummer op uw
ledenpasje van 2021 is tevens uw lotnummer. De nieuwe pasjes worden omstreeks het verschijnen van deze Nieuwsbrief
verzonden, met de factuur voor het lidmaatschap van 2021. Vanzelfsprekend speelt u alleen mee als wij tijdig uw betaling
hebben ontvangen. We hebben ons enorm ingespannen om een aantal leuke prijzen voor u bij elkaar te krijgen, en we zijn
blij dat ook de plaatselijke winkeliers en restaurants hun medewerking weer hebben toegezegd. Boom Notariaat heeft er al
mee ingestemd om in februari geheel belangeloos de winnende lotnummers voor ons te trekken – waarvoor onze hartelijke
dank! De prijswinnaars zullen bekendgemaakt worden in de Nieuwsbrief van maart.
Een en ander zal ook nog worden verduidelijkt in het stukje van de Evenementencommissie, elders in dit nummer. De plannen voor de Paaslunch – of als dat nog te vroeg is, dan de Pinksterlunch – zullen daar ook alvast toegelicht worden. Want
wij blijven optimistisch en hopen dat u dat ook blijft! We volgen de richtlijnen van de overheid en proberen aan de hand
daarvan alles in gang te zetten om u zo snel mogelijk weer wat gezelligheid en ontspanning te brengen. Veel leuke dingen
die vorig jaar moesten worden afgezegd, gaan we dit jaar opnieuw inplannen. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Ontspullendag’
en de Ladies’ Day, of een optreden van ons eigen zangroep Happy2Gether. Ook de reiscommissie is al druk doende met
uitdenken welke dagreisjes of meerdaagse reizen weer in het programma kunnen worden opgenomen. Ook dat vindt u
elders in deze Nieuwsbrief.
De dagen gaan weer lengen, de natuur is al aan het ontwaken uit de winterrust. Met kleine stapjes wordt het elke dag een
stukje langer licht. Voor dat u het weet is geluk weer heel gewoon!

Het bestuur

BLIJF NEGATIEF
(voor Corona)
MAAR MET EEN
POSITIEVE HOUDING
(voor het vaccin)

De twee kanten van twintigtwintig
Twintigtwintig heeft me niks gebracht!
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voel ik minder
Verbinding met mensen die mij dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
“Er zit iets moois in iedere dag”
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!
Lees het gedicht nu van onder naar boven!
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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
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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
in Letters
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Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

info@Life-In-Letters.nl

Reizen

Jaarverslag secretaris over het jaar 2019

Van de Reiscommissie
Wat voorzichtig maar toch enthousiast zijn wij als reiscommissie onlangs na maanden ‘gedwongen rust’ weer bij elkaar
gekomen om de draad weer op te pakken. Helaas van korte
duur want zoals iedereen weet, moeten we nu weer voor een
aantal weken heel voorzichtig zijn en ons aan de beperkingen
houden.
Toch hebben we tijdens onze bespreking al een paar punten
behandeld die we u willen melden.
Dat is allereerst de dagreis in april. Deze reis komt te vervallen.
De reden is dat we nu in deze onzekere tijd nog geen afspraken kunnen en durven te maken met bijv. de busmaatschappij,
musea of restaurants. Derhalve hebben wij het voornemen de
eerste dagreis te plannen op 25 mei, over de inhoud van deze
reis kunt u meer lezen in een latere nieuwsbrief.
Om diezelfde reden, maar ook vanwege de huidige onduidelijkheid over de Brexit, hebben we besloten om een meerdaagse reis naar Engeland in mei voorlopig nog niet aan te
bieden. Misschien dat dit later in het jaar nog wel gaat lukken.
Wanneer hier animo voor is kunt u dit aan ons kenbaar maken
zodat wij ook met de reisorganisatie afspraken kunnen maken.
De in het afgelopen jaar geplande reis naar Zwitserland op 8
juli hebben we nog wel in het programma staan, met het verschil dat deze wat in prijs verhoogd is. De aanmeldingen zijn
gebleven en Hans zal deze leden hierover benaderen. Voor
deze reis zijn nog aanmeldingen welkom, maar uitsluitend
voor een aantal 2-persoons kamers.
Ook in het programma hebben wij afspraken gemaakt voor
een 5 daagse busreis op 16 augustus naar het Moezel gebied
Dieblich in Duitsland voor een, naar ons oordeel, aantrekkelijke prijs van ca: €450,- bij voldoende deelname. Wij komen
hier met een uitgebreide beschrijving op terug.
Van de andere geplande reizen hopen we dat deze straks wel
door kunnen gaan. Misschien met hier en daar een aanpassing. Zo hebben we van de eigenaar van een restaurant, waar
we al jaren terecht konden met ons gezelschap, vernomen, dat
zijn bedrijf gaat sluiten. Eveneens een bedrijf dat groepsarrangementen organiseerde en waar wij een optie hadden. Ook
is de vertrouwde busonderneming die onze reizen verzorgde,
overgenomen door een ander bedrijf.
We hopen van harte dat we voor deze veranderingen een
goede oplossing kunnen vinden en melden u dit, zodra reizen
weer mogelijk is, zo snel mogelijk in de Nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet van
Emelie, Toos, Edu en Hans.
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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

Evenementen
Informatie van de Evenementencommissie, eind januari 2021
Het is alweer bijna een jaar geleden dat we werden geconfronteerd met het COVID-19 virus. Vanaf maart gingen theaters, feestzalen en restaurants dicht. Daardoor
werden we genoodzaakt om geplande evenementen te
cancelen en de planning van nieuwe evenementen te
staken. Via eerdere artikelen in de Nieuwsbrief hebben
we u daarover geïnformeerd.
De ontwikkeling van vaccins heeft ons hoop gegeven
dat we weer kunnen beginnen met het maken van een
planning voor nieuwe activiteiten. Op korte termijn zal
dat nog niet veel zijn. Volgens de plannen van de overheid zal de vaccinatie van de groep van thuiswonende
mensen vanaf 60 jaar beginnen in maart. Laten we hopen dat alles vlot zal verlopen en dat spoedig alle personen die tot deze groep behoren zijn ingeënt. Zodra
er uitzicht is dat er weer evenementen kunnen plaats
vinden zal de evenementencommissie beginnen met het
samenstellen van een programma.
Het bestuur heeft de stilte rond de VOV trachten te verbreken door voor de Kerst de actie met de kerststollen
te organiseren. Met een bon uit de nieuwsbrief konden
leden van de VOV een gratis kerststol afhalen bij Hoogvliet of Jumbo. Wij zijn de beide bedrijven erkentelijk dat
zij deze actie mogelijk gemaakt hebben zowel organisatorisch als door middel van sponsoring.

De evenementencommissie wil hieraan een vervolg
geven door het organiseren van een loterij. Het idee
van een loterij kwam voort uit het enthousiasme dat
vele VOV-leden elk jaar tijdens de feestavond ten toon
spreidden voor de tombola.
In deze loterij speelt elk VOV-lid gratis mee; het lidmaatschapnummer op uw ledenpasje van 2021 is uw lotnummer. In de namiddag van 8 februari zal notaris van
Straaten van Boom Notariaat de trekking verrichten. De
winnende nummers worden bekend gemaakt in de volgende nieuwsbrief (maart). Wij nemen daarna contact
op met de VOV-leden die tot de gelukkige prijswinnaars
behoren, waarna ze op een nader te bepalen tijdstip hun
prijs kunnen komen afhalen in het seniorencentrum.
Tenslotte willen we melding maken van het feit dat we
dankzij de inspanningen van een van de leden van de
commissie geld teruggekregen hebben van de Leidse
Schouwburg voor de 14 mensen die in maart zouden
meegaan naar de avond met Hendrik Groen. Zij hadden
het verschuldigde bedrag voor de aankoop van de toegangskaarten overgemaakt, maar de voorstelling werd
zoals eerder gemeld geannuleerd. Doordat de Schouwburg het geld terugstortte, zijn wij in staat geweest om
het geld nog voor de Kerst aan de betrokkenen terug te
betalen.

Blijf gezond! Namens de Evenementencommissie,Ton Blom, voorzitter
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UW LIDMAATSCHAPNUMMER

IS UW LOTNUMMER

U speelt
gratis
mee!!

Met dank aan de plaatselijke winkeliers en restaurants
hebben wij mooie prijzen te vergeven!!
Op 8 februari zal notaris van Straaten van Boom Notariaat de trekking verrichten. De winnende
nummers worden bekend gemaakt in de volgende nieuwsbrief (maart). Wij nemen daarna contact
op met de VOV-leden die tot de gelukkige prijswinnaars behoren.
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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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Lief en Leed
De mensen worden tijdelijk niet meer bezocht, maar
worden gebeld voor een praatje of wij sturen een kaart.

•••••••••••••••••••••••••••
Mevrouw M.A.G. Stikvoort (94 jaar) kreeg niet alleen een telefoontje
van Lien, maar heeft er veel gehad voor haar verjaardag. Ook kreeg ze
wat visite, maar het is minder leuk als je die niet hartelijk mag begroeten met een zoen. Als er een nieuwe thuishulp komt weet je niet hoe
die er uit ziet. Zij hoopt corona te overleven en kijkt uit naar het vaccin.
Mevrouw H.C.J. v.d. Meijden-Hogervorst werd 91 jaar en werd door
Lien gebeld. Mevrouw maakt het redelijk goed. Soms gaat ze bij een
dochter eten en er komt vrijdags een dochter met haar man bij mevrouw. Dan brengen ze van de markt een lekker visje mee.
Mevrouw W. de Mooy-Schram vermaakt zich wel. Ze is blij dat ze bij
haar huis nog wat kan tuinieren nu ze haar volkstuin heeft weggedaan.
Ze ziet haar kinderen regelmatig, maar was benieuwd hoe de Kerst
zou verlopen. Mevrouw vond het fijn om door Lien namens de VOV
gebeld te worden.
Joke heeft mevrouw S. Voshol-van Dongen gesproken; mevrouw
was oprecht blij met het gesprek. Natuurlijk ging het ook over corona
en hoopt dat er snel weer wat meer mag. Mevrouw deed aan alles wat
georganiseerd werd mee. Een praatje beneden bij de koffie is er ook
niet meer bij. Gelukkig bezoeken de kinderen haar regelmatig en helpen waar het kan. Dat in korte tijd twee keer haar fiets is gestolen, terwijl ze nog wel op slot stonden, daar heeft ze toch wel last van gehad.
Met de heer L.P.N. Hofstee had Joke ook een fijn gesprek. Meneer is
al weer een poosje alleen en mist zijn vrouw erg. Maar het gaat goed
met hem en als het weer het toelaat gaat hij dagelijks een rondje met
de rollator. Meneer lost ook dagelijks de puzzels in de kranten op. De
kinderen bellen iedere dag om te vragen hoe het gaat en ook de buren
zijn hem tot steun; ze doen boodschappen en één keer in de week eet
hij bij hen. Meneer was blij verrast dat er aan hem gedacht werd door
de VOV en bedankte Joke.
Mevrouw A. Peters-Nekeman werd gebeld door Emmy. Het gaat
goed met mevrouw en ze vermaakt zich wel. Zij doet alles zelf en wordt
ook goed verzorgd door kinderen en kleinkind. Ze mist wel de gezelligheid van even ergens een kopje koffie drinken.
Mevrouw A.J. Jansonius-v. Diemen werd 91 jaar en is door Thea
gebeld. Mevrouw vertelde haar verjaardag op diverse dagen te hebben
gevierd. Vrijdag op de dag zelf is haar dochter met dochter geweest.
Zaterdag gezellig oude buurtjes op bezoek gehad. Zondag zoon met
vrouw geweest. Al met al fijne dagen en heel veel bloemen.
Els belde mevrouw M.C. Kanbier-Lamboo voor haar 91ste verjaardag. Mevrouw vierde ’s morgens haar verjaardag met haar dochter en
buurvrouw, ’s middags met haar zoon. Normaal is er beneden in haar
gebouw een soos waar ze graag naar toe gaat, maar ja: corona. Mevrouw woont in Leiden, maar vertelde dat ze vroeger in Voorschoten
tegenover het gemeentehuis gewoond heeft.

Voor het opgeven van feestelijkheden of
voor verdrietige zaken kunt u contact opnemen met Els van Brink, 06 306 174 02
De leden die een bezoekje krijgen beslissen
altijd zelf of ze genoemd willen worden in
onze Nieuwsbrief.
Kent u iemand die wel een bezoekje kan gebruiken? Meld het de Lief en Leed-commissie.
Wij stellen dat zeer op prijs!

Mevrouw C. Stam-Hoorn vertelde Els dat ze het
goed maakt. De kinderen wonen dichtbij en zij zou
met Kerst daar ook eten.
Mevrouw B. Muller-Janssen vond het leuk dat ze
door Els gebeld werd; zij vierde haar 90ste verjaardag met de kinderen.
Het echtpaar Wassink-Koeken maakt het naar
omstandigheden goed. Ze kunnen nog boodschappen doen en ja, het is op het ogenblik niet zo leuk,
maar we moeten er wat van maken. Ze verlangen
er ook naar weer eens naar de bingo te kunnen.
Vonden het fijn dat Els belde.
Toen Els mevrouw F.E. Veneman belde hoorde zij
een nare stem aan de andere kant. Het bleek dat
mevrouw geveld was door bronchitis. Bovendien
heeft ze een akelige nasleep van haar operaties.
Daar moet maar eens een eind aan komen. Het
is vervelend dat ze nu niet op kan passen op haar
eerste kleinkind. Het was een gezellig gesprekje.
Mevrouw M. Pieters-Roon vond het erg fijn dat
Tineke haar opbelde namens de VOV. Mevrouw
wandelt veel maar mist wel haar sociale contacten.
Haar vier kinderen wonen buiten Voorschoten en
dat vindt ze wel jammer, maar ze vermaakt zich
goed.
Mevrouw A. van Leeuwen-Beets stelde het op
prijs dat Tineke namens de VOV belde .
Mevrouw M.J.A. Hanewinkel heeft twee dochters
in Voorschoten wonen, maar ze doet zoveel mogelijk zelf vertelde ze aan Tineke. Nu ze geen auto
meer rijdt heeft ze een scootmobiel aangeschaft en
zo doet ze zelf de boodschappen. Mevrouw mist de
bridge en de sociale contacten, maar ze vermaakt
zich goed. Voor de gezelligheid heeft ze een katje
uit het asiel gehaald dat om aandacht vraagt. Ze
bedankte voor het gezellige gesprek.
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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
65plus voucher advertentie VOV.pdf
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Lief en Leed
Mevrouw A.H. Visser-Peeters kwam net thuis en zat nog in
de auto toen Thea haar belde. Ze vond het leuk om door de
VOV gebeld te worden.
Mevrouw W.M. Paardekooper-Kloosterman vindt het allemaal niet makkelijk. Mevrouw zit veel alleen; gelukkig komt
haar dochter met de boodschappen. Thea heeft beloofd om,
zodra het mogelijk is, even langs te komen.
Het is al weer even geleden dat het echtpaar Taal-Baardwijk
60 jaar getrouwd was. Zij hebben het gevierd met een lunch
met kinderen en kleinkinderen. Joke heeft een mooie plant bezorgd en in december nog eens gebeld waarna ze afspraken
nog steeds geen bezoek te brengen. Het echtpaar zou het leuk
vinden Joke op bezoek te krijgen wanneer ze hun 61-jarig huwelijk mogen beleven. Aan Els vertelde mevrouw dat ze het
leuk vindt om in de nieuwsbrief te staan, want daar kijken ze
samen altijd erg naar uit.
Mevrouw N. de Wit-Kriege is 90 jaar geworden en daarom
werd ze door Joke gebeld. Haar zoon en schoondochter kwamen haar verrassen met een goed verzorgde lunch. Mevrouw
hoopt op betere tijden.

Koningin Wilhelminalaan 8 te Voorschoten
Belastingadvies
voor bedrijven en particulieren
• Fiscale adviezen
• Belastingaangiften
• Vermogensplanning
Accountantsdiensten
voor starters en gevestigde bedrijven
• Samenstellen of controle van
jaarrekeningen
• Bedrijfsorganisatie adviezen
Koeleman Hilversum
Vreelandseweg 7
1216 CG Hilversum
Tel. 035 624 43 41

Koeleman Voorschoten
Koningin Wilhelminalaan 8
2252 GN Voorschoten
Tel. 071 561 79 50

Koeleman Amsterdam
Mensinge 28
1083 HC Amsterdam
Tel. 035 624 43 41

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op
of kom eens langs

voorschoten@accountantskoeleman.nl - www.accountantskoeleman.nl
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Roodborstjes en
vastenavondzotjes
Door: Elly Vogelaar

Foto: Willem Burwick

Er rommelde iets tussen het afgevallen blad in de tuin. Iets kleins, maar door het raam kon ik niet zien wat het was. Nieuwsgierig
naar het diertje dat zo driftig in de weer was met de dorre bladeren, liep ik naar buiten. Het was een klein vogeltje, dat natuurlijk
meteen in een struik vloog toen ik dichtbij kwam, maar niet zonder me zijn rode borstje te laten zien. Zo’n schattig rond minivogeltje, met een klein snaveltje, zwarte priemoogjes en de kenmerkende oranje-rode borstveertjes. Ik zag hem niet meer, maar omdat
ik nu toch in de tuin stond, keek ik meteen even wat er zo eind van de winter al boven de grond kwam. Her en der al punten van de
bollen, en jawel, ook de sprietjes van de sneeuwklokjes. Daar was ik extra blij mee, want het had me nogal wat moeite gekost om
deze lentebodes hier te laten groeien. Een paar keer tevergeefs bolletjes gepoot, tot ik hoorde dat de bolletjes die je bij Action, Aldi
en dergelijke koopt vrijwel altijd verdroogd zijn en daar kunnen ze beslist niet tegen. Vandaar dat men zegt dat je sneeuwklokjes
‘groen’ moet kopen, ofwel, net na de bloei, met hun blaadjes er nog aan, en ze dan onmiddellijk poten. Het mooiste is om er een
paar te vragen aan mensen die ze in de tuin hebben.
Sneeuwklokjes zijn echte lentebodes, dat hopen we tenminste als we ze in het prille voorjaar weer zien bloeien. Maar zoals de
naam al zegt, kan dat evengoed in winterse omstandigheden zijn. Mijn moeder noemde ze ‘vastenavondzotjes’, waarmee de bloei
gekoppeld werd aan ‘Vastenavond’ - de laatste avond voordat ‘de vastentijd’ begint - meer algemeen bekend als carnaval. Omdat
bij ons vastenavond verbonden is aan Pasen, en meer specifiek, de veertigdaagse vastentijd die aan het Paasfeest vooraf gaat,
is die datum wisselend. De vroegste vastenavond kan al zijn op 3 februari – de laatste op 11 maart.
Als het sneeuwklokje bloeit op 11 maart is dat natuurlijk niet zo zot als al op 3 februari! Want dat is écht zot; het plantje kan namelijk helemaal niet zo goed tegen de vrieskou. Hangt het klokje eenmaal vrolijk te bengelen in de eerste voorjaarszon, dan moet er
geen strenge vorst meer komen, of het krijgt een knauw, waar het niet meer van herstelt. Het lijkt eerst goed te gaan, maar als de
vorst voorbij is hangt het tere, witte bloempje voor dood aan de stengel. Gelukkig groeit het bolletje in de grond wel door en het
plantje zal volgend jaar weer bloeien.
Wie het klokje goed wil bekijken, moet er tussen tien en twee uur bij zijn. Pas als de zon wat warmer schijnt, gaan de drie buitenste witte bloemblaadjes, die aan het groene dopje hangen, open en kunt u het binnenste witte, uitgeschulpte klokje met de drie
groene boogjes er op, goed zien. Wordt de zonnewarmte minder, dan gaat het sneeuwklokje weer dicht tot de volgende morgen.
Vreemd maar waar: De bloem van het sneeuwklokje lijkt wit, maar is eigenlijk doorzichtig! De bloemblaadjes zijn in feite twee
dunne vliesjes met daartussen luchtbelletjes die het zonlicht reflecteren. Zodoende zien we ze als wit. Als je in een bloemblaadje
knijpt, wordt het transparant, want dan plet je die luchtbelletjes die het licht weerkaatsen. Onherstelbaar, dus maar bij ééntje proberen, als u het niet gelooft.
Is er geen noemenswaardige vorst geweest, en zijn er zelfs wat vroege bijen of hommels langs gekomen, dan zal in mei het
groene dopje veranderd zijn in een bes. Daarin zitten kleine zaden met een dikke, witte stip er op; dat is het ‘mierenbroodje’.
Diverse planten hebben zaden met zulke mierenbroodjes (Latijnse naam: elaiosomen), allemaal met dezelfde functie, namelijk
het aantrekken van mieren. De planten hebben er baat bij, omdat hun zaden op deze manier ondergronds worden verspreid naar
gunstige kiemplaatsen. De mieren zijn er dol op; ze brengen de zaden naar hun nest en voeren het mierenbroodje, vol lipiden en

14

eiwitten, aan hun larven. Het overgebleven zaadje brengen
ze daarna naar hun afvalverwerkingsgebied, dat rijk is aan
voedingsstoffen uit mierenpoep en dode beestjes en zo; een
ideale plek voor de zaden om te ontkiemen. Dat is de reden
waarom u met een beetje geluk op onverwachte plekken in
de tuin toch zomaar weer nieuwe sneeuwklokjes kunt vinden.
Ze bloeien niet in hun eerste jaar; dan hebben de bladeren
tijd nodig om een bolletje te vormen, maar in het tweede jaar
gaan ze al bloeien.

Zolang ze broedt wordt ze door het mannetje gevoerd en de
jongen verzorgen ze ook samen. Na 14 dagen kunnen die
al vliegen. Gelukkig hebben ze dan nog geen rood borstje,
zodat ze betrekkelijk rustig en onopvallend in het leefgebied
van de ouders kunnen opgroeien. Zodra ze hun volwassen
verenkleedje hebben is het uit met de pret. Vóór het weer
winter wordt moeten ze een eigen territorium zoeken. Net als
hun moeder, die dan vaak kiest om te gaan overwinteren in
Spanje. Slimme vogeltjes!

De veruit belangrijkste vorm van vermeerdering gaat echter
via de bolletjes. Waar zij eenmaal gedijen zullen ze steeds
meer nieuwe bolletjes maken. Het kunnen dan hele bossen
worden, maar als ze te dicht op elkaar staan, worden de bloemetjes kleiner en uiteindelijk bloeien ze helemaal niet meer.
Tegen de zomer, als de bladeren af gaan sterven, is de beste
tijd om ze op te graven en te verdelen in meerdere stukken.
Wel direct weer planten! In gedachten houden: in het wild zijn
dit bosbloemen. Ze houden dan ook het meest van een vochtige, humusrijke voedingsbodem. De Voorschotense zandgrond is eigenlijk niet zo geschikt. Proberen kan altijd; het is
vooral belangrijk voor het bolletje dat de grond in de zomer
niet uitdroogt.

Nog zomaar een weetje:
Sneeuwklokjes zijn giftig; zowel blad, bloem als bol. Toch bezit de plant geneeskrachtige stoffen, waaronder de alkaloïde
galantamine. Dit wordt gebruikt voor de samenstelling van
Reminyl, een medicijn voor Alzheimerpatiënten. Bij patiënten
die goed reageren op galantamine gaan de geheugenfuncties
minder snel achteruit.

Dus het was weer gelukt, dit jaar. Tevreden schoof ik de dorre
bladeren er wat beter omheen ter bescherming en ging terug
naar binnen, om nog net te zien dat het roodborstje weer met
een sierlijke boog in de tuin neerstreek. Nieuwsgierig naar wat
ik daar gerommeld had. Er woont altijd maar één roodborstje
in je tuin, dus het is altijd de zelfde die je ziet. Een hij of een
zij, dat is niet te zien want ze zijn beide precies hetzelfde gekleurd en ze zingen ook allebei. Dat is bijzonder bij vogels.
Meestal zingt alleen het mannetje. En ze zingen ook in de
winter; wie hun heldere liedje eenmaal kent weet meteen dat
er een roodborstje woont in de tuin. Voor zo’n klein vogeltje
een best krachtig liedje, wat men vaak omschrijft als ‘water
klaterend over kiezels’. Niets is echter zo moeilijk als de zang
van vogels te beschrijven; even vaak hoorde ik zeggen dat
de zang van het roodborstje lijkt op een nat scheidsrechtersfluitje, maar wat ik me daarbij voor moet stellen…?
Waarom is er maar één in mijn tuin, denk u nu misschien? Wel,
ze zien er schattig uit, maar eerlijk gezegd zijn ze behoorlijk
agressief. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes dulden geen
tweede in hun territorium. Daar is waarschijnlijk ook de tekst
van het bekende liedje op gebaseerd: Roodborstje tikt tegen ’t
raam. Dat doen ze echt wel eens, maar niet om binnengelaten
te worden. Ze zien zichzelf weerspiegeld in de ruit en gaan
direct in de aanval! Kruimeltjes suiker en kruimeltjes brood
hoeven ze ook niet, want ze eten spinnen, wormen en allerlei
insecten, en wat al meer tussen het afvalblad te vinden is, ook
zaden en bessen. Hoewel, in de winter komen ze soms toch
wel naar de voedertafel en eten brood of (pinda)kaas. Dat zijn
veelal roodborstjes uit noordelijke landen die in Nederland de
winter komen doorbrengen. Die zijn hier niet zo heftig territoriaal als onze eigen roodborstjes. Een deel van ónze roodborstjes overwintert in Zuid-Europa, vooral de vrouwtjes. Er
zijn hier ’s winters dan ook meer mannetjes dan vrouwtjes.
Maar als het echt lente wordt zal het mannetje toch een vrouwtje gaan versieren; dat doet hij door haar te lokken met lekkere
hapjes. Valt hij in de smaak, dan bouwt ze een nestje van gras
en plantenwortels, laag bij de grond in dicht struikgewas. De
eitjes worden gelegd en in een kleine twee weken uitgebroed.
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FOTORUBRIEK

Herkent u deze foto?

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Kunt u iets vertellen over de plaats waar deze foto gemaakt is?

Uw reacties graag vóór 10 februari insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Reacties
op de
decemberfoto’s:

Ik ben Leidschendammer, als kind ben ik met de rest
van het gezin meerdere malen door de lange Papelaan gefietst, op weg van de Wassenaarse Slag naar
de ijssalon in Voorschoten. De foto is met de lens naar
de Veurseweg genomen, er staan nog huizen die ook
op de foto staan.
Kees Strampraad

Foto’s spreken de waarheid. Het is bijna niet te bevatten dat in de beginjaren van de vorige eeuw deze beelden van
de foto dagelijkse werkelijkheid was. Niets daarvan is nog terug te vinden. Alleen de hervormde kerk op de achtergrond, een rots in de branding, heeft al deze veranderingen mogen aanschouwen maar zoals altijd actief met het
verzorgen van kerkdiensten.
Het mag gezegd worden dat in de loop der jaren de Schoolstraat en omgeving een metamorfose heeft ondergaan
met als doelstelling ons Voorschoten voor nu en in de toekomst zo aangenaam en aantrekkelijk mogelijk te maken.
Wat de stoomtram betreft, in de volksmond ook wel koffiemolen genoemd vanwege zijn vierkante vormgeving, die
onderhield een lijndienst tussen Leiden en Den Haag. Standplaats was voor de voormalige zeevaartschool op het
Noordeindeplein. De enige route liep over de Haagweg langs het water richting restaurant en speeltuin de Vink waar
een halteplaats was voor de bewoners van de Rijndijk en Leidseweg Noord. Vervolgens boog de stoomtram linksaf
richting Leidseweg. Door de toen nog vele onbebouwde vlaktes langs de weg werd vervolgens halt gehouden bij de
zilverfabriek. Dan aankomend in de Schoolstraat bij de wisselplaats, zoals de foto laat zien, werd gewacht op de uit
Den Haag komende stoomtram.
Half jaren twintig werd dit nostalgische vervoermiddel vervangen door de blauwe tram, ook wel Boedapester genoemd. Een nieuw tweesporig tracé werd met de daarvoor elektrische voorzieningen gerealiseerd waardoor Leiden
van de andere kant via Lammenschans kon worden genaderd.
Maar ook de blauwe tram, na vele jaren dienst te hebben gedaan, werd in 1961 vervangen door busvervoer.
Wellicht is er onder de lezers iemand die weet of de stoomtram is ondergebracht in het Utrechts spoorwegmuseum.
Daan Heijmans
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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?

Bammetje
Waar buitenlanders vroeger echt verbaasd van opkeken
was dat wij Nederlanders niet alleen een hele maaltijd
wijdden aan brood maar ons brood ook nog eens met vork
en mes aten.
En ja, wij Nederlanders zijn altijd erg aan onze boterham
verknocht geweest.

Langzaamaan ontstond er een hele cultuur rond broodbeleg.
Want wat het beleg betrof… waarschijnlijk gold ook bij
u thuis dat je eerst een boterham met hartig moest eten
voordat je zoet beleg op je brood mocht doen. Ik had nooit
moeite met dat hartige, integendeel.

Onze boterham sneden we natuurlijk zelf. En de meeste
moeders verstonden ook de edele kunst om dat zowel dun
als kaarsrecht te kunnen doen.
Ik herinner me ineens dat ik als kind een boerin zag die,
voordat zij het brood aansneed, er met het broodmes
eerst een kruis op maakte.
Ja, het broodmes is dan ook iets wat echt ouderwets
dreigt te worden. Ik moet zeggen dat ik het mijne eigenlijk
alleen nog gebruik om de kartonnen dozen op te snijden
zodat die makkelijker in de container kunnen.

Maar er was wel een zoet broodbeleg waar ik heel blij van
werd: een speculaasje op je brood.
Melkwitbrood met boter en speculaas. Dat vond ik echt
lekker.
Er kwam steeds meer zoet beleg zoals kokosbrood en oh
ja, misschien herinnert u zich ook nog de cacaoboter. Mag
ik eerlijk zeggen dat ik dat echt vies vond, zo’n nare rulle
nasmaak.

En wat deden wij Hollanders op onze boterhammen?
In het begin eigenlijk niets. We doopten het in de soep of
in het vet.
En dan kwamen de kaantjes, gebakken spekvet of reuzel.
Het was voor menig kind een feest als daar ook stroop
door werd gedaan. Keukenstroop die in kartonnen bekers
zat.
En keukenstroop werd appelstroop, rinse appelstroop
zelfs, al denk ik niet dat iemand wist wat rinse betekende.
Ik ook niet en ik heb het dan nu maar een keertje opgezocht:
Rinse appelstroop bestaat uit ingedikt sap van appels
(zuur, fris) en ingedikt sap van suikerbieten (zoet). Rins is
oud Hollands en betekent dus zoet/zuur.
Deze rinse appelstroop zat dan weer meestal in een blikje.
Suiker werd op brood gedaan en, als je heel veel geluk
had, werd er ook een heel dun laagje cacao met een zeefje op je boterham gestrooid waarna daar weer basterdsuiker over werd gedaan, nee niet met een zeefje.

Wat veel kinderen graag op hun brood smeerden was de
pastachoco. Beregoed, zult u er misschien gelijk achter
zeggen. En als ik me goed herinner kwam ook de pastachoco uit zo’n kartonnen beker.
Muisjes in roze of blauw (en heel hard) werden steeds
meer de traktatie bij de geboorte van een kind. Maar gestampt en wel kwamen ze, heel geurig, uit een geel vierkant blikje. Vruchten- en chocoladehagel, vlokken, jam,
hazelnootpasta, pindakaas, duo penotti….
Wat was er eigenlijk aan hartig voor op het brood ? Ja,
smeerkaas en gewone kaas die je met de kaasschaaf afsneed.
Ook herinner ik me nog leverkaas met dat witte losse velletje eromheen. Of worst met een gezicht erop.
Maar als het op worst aankomt is denk ik maar één soort
wat ieder kind zich zal blijven herinneren.
Dat was wanneer de slager zei: lust jij een stukje worst ?

MOnique

rubriekVOV@gmail.com
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Christiaan Huygensstraat 10a
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info@we-je-em.nl
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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

Vanzelfsprekendheid
Dico van Barneveld

Soms doen zich omstandigheden voor waarbij je geconfronteerd wordt ‘met hoe luxe wij het in het algemeen hebben’. Nou ja ’luxe’, wij zijn zo gewend geraakt aan een keur van faciliteiten, dat we het vanzelfsprekend vinden
dat elementaire voorzieningen naar verwachting functioneren.
Onlangs hadden wij om 17.00 uur een stroomstoring. Je weet natuurlijk niet van tevoren hoelang dat zal duren,
dus bereidden wij ons erop voor dat we de hele avond in het donker zouden zitten. Wij hebben geen gas dus kon
er niet gekookt worden. Het was een geruststelling dat de hele wijk in het donker zat. Buiten zagen we alleen de
lichten van auto’s. In het donker geklede fietsers zonder of slecht licht waren nu nog slechter te zien. Dat geldt
overigens ook voor voetgangers.
Mijn zoon zou komen eten en we hoopten maar dat hij de huissleutel bij zich had omdat hij anders niet in de centrale hal kon komen en aanbellen. Oh nee, de bel doet het natuurlijk ook niet. Gelukkig zouden we altijd kunnen
communiceren met de mobiele telefoon. Op voorwaarde dat het netwerk niet plat zou liggen. Hij - verstandige
man! - had de sleutel bij zich, dus geen probleem.
Intussen had mijn partner kaarsen verzameld en een zaklantaarn tevoorschijn gehaald (voorzien voor dit soort
gelegenheden) en de zaklamp op ons beider smartphones ingeschakeld. Het werd gewoon gezellig! Maar de
centrale verwarming was ook uit en langzamerhand werd het kouder.
Plotseling – als door een wonder – ging na 5 kwartier het licht weer aan, de TV startte weer op en we hoorden
verderop in ons appartement de elektrische apparaten weer aanslaan en de radiatoren werden geleidelijk aan
weer warm. Buiten ging de straatverlichting weer aan en de appartementsgebouwen om ons heen vertoonden
weer het vertrouwde feeërieke beeld met weerkaatsing in singel en vijver.
Er kon weer gekookt worden en we aten een uurtje later dan gewoonlijk. Het onderwerp van het gesprek aan tafel
ging over de vanzelfsprekendheid waarmee wij verwachten dat alles functioneert. Als je bedenkt dat we pas 150
jaar riolering, waterleiding en het begin van elektriciteit hebben en we nu niet beter weten of we draaien een knop
om, om warmte in huis te hebben. Een schakelaar omzetten en het is licht en het koffieapparaat zorgt voor een
heerlijk geurig kopje koffie, waarbij we keuze hebben uit vele smaken! Ik herinnerde mij dat mijn opa die in het
Koninginnebos (De Horsten) woonde, een poepdoos had, aanvankelijk in de tuin maar later in een ‘hokje’ in huis
en dat om te ‘wateren’ zoals hij dat noemde, je gewoon het bos in moest lopen. Nu noemen we de voorzieningen
van riolering, schoon warm en koud water en een ‘doortrek’ systeem in het toilet en cv: “eerste levensbehoeften”.
Het leven en wonen is ontzettend veel aangenamer geworden in de laatste 150 jaar. De vroege elektriciteit werd
opgewekt door windmolens, later door olie en gas en nu klaagt men steen en been dat er parken met geavanceerde ‘molens’ de horizon vervuilen. Terwijl het zo prachtig is dat de natuur voor een goed deel zorgt voor onze
energie. Zo ook de zonnepanelen. En dat terwijl we zo slecht voor de natuur gezorgd hebben! Hopelijk gaat dat
nu, nadat ons bewustzijn opgeschud is door Corona, ingrijpend en tijdig veranderen.
Laten we onze welvaart en comfort wat minder vanzelfsprekend vinden en onze kinderen en kleinkinderen met
dat besef grootbrengen. Wat er is, is NIET vanzelfsprekend maar WEL om DANKBAAR voor te zijn!
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GISELLA

In Memoriam Annus Horribilis 2020
Een terugblik

Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen
2020 heeft ons verlaten maar met zijn nalatenschap hebben we nog niet afgerekend. Cadeau van de Chinezen, we
hadden liever zonder gedaan, terugzenden was ook niet mogelijk. Zo zit de wereld in elkaar en sinds begin maart
2020 hebben we te maken met een pandemie zonder weerga. Wij in Nederland waren totaal onvoorbereid op de
komst van het virus Corona - Covid 19. Onbekend, maar wel van de familie van de influenza en verwant aan het
SARS virus bekend sinds 2003.
Wat deden wij en alle andere getroffen landen? Bidden? Soms zeer religieuze landen deden het wel, maar wij
begonnen hier vooral met vergaderen, met creëren van instanties of het gebruiken van bestaande om het virus in
te dammen. Aan het volk werd dringend gevraagd voorzichtig te zijn en zich intelligent en verstandig te gedragen.
Zodoende kwamen we in de ‘intelligente lockdown’ waar onze premier, serieus maar niet té serieus, ons de situatie
kenbaar maakte.
Verder begon een run naar beschermingsmiddelen, het virus was zeer besmettelijk. Inmiddels is er in Engeland een
mutant die 50 à 70 percent besmettelijker is! Het goede nieuws is dat het minder ernstig en minder dodelijk is.
Wat mij het meest van de eerste lockdown bedroefde was de afzondering van de ouderen in verpleeghuizen die geen
bezoek van geliefden konden ontvangen. De overbrenging van de ziekte op ouderen was dodelijk gezien hun leeftijd
en vooral hun fragiliteit. Maar het verlangen naar je man/vrouw, je kind, je kleinkind is zo zwaar, dat je ook dood kunt
gaan van heimwee en verdriet.
Maar wat weet ik van zo’n situatie? Hoewel die anders is, maar lijkt er toch op.
Mijn man werd in 2015 na een TIA naar het LUMC gebracht en na onderzoek moest hij de nacht daar doorbrengen.
Ik mocht niet bij hem blijven. De zusters wisten hoe zij met fragiele patiënten, die niet dement zijn en ver over de
negentig zijn, moesten omgaan.
Mooi niet dus. Om 1 uur ‘s nachts werd ik gebeld dat mijn man onmogelijk was en of ik toestemming gaf om hem vast
te binden. Ik was woedend, waren ze gek geworden, ik dreigde hem midden in de nacht op te komen halen! Toen
werd besloten dat ik wel mocht komen. Mijn man was boos op me, omdat ik hem in zo een verschrikkelijke oord alleen had gelaten. De hele verdere nacht heb ik op een stoel naast hem gezeten en zijn hand vastgehouden. Iedere
keer ging een oog open om te zien of ik er was! De volgende dag al gingen we naar huis. Mijn mail aan de KlachtenCommissie was niet mals. Ik kreeg excuses en begrip voor het probleem dat met fragiele zeer oude mensen een
andere aanpak nodig was.
Het leed in de verpleeg/verzorgingshuizen, ook waar gehandicapten wonen, was zo groot tijdens de intelligente lockdown dat sindsdien er altijd iemand is die op bezoek mag komen.
De ‘anderhalfmetersamenleving’ - woord van het jaar 2020 - werd geboren en ook het ritueel van het ‘handen wassen’. Inmiddels was de farmaceutische industrie volop vaccins aan het voorbereiden. De verhalen rondom waren
soms absurd en ook het tijdstip van het bruikbare product.
De zomer van 2020 was warm, het virus gedijde minder door de warmte. Maar we werden ongedisciplineerd en
opstandig. Niettegenstaande de waarschuwingen ging iedereen op pad, Schiphol was weer afgeladen. Restaurants
moesten soms dicht vanwege de drukte, bospaden, parkeerplaatsen bij stranden, werden afgesloten. Maar waarom
mochten wij niets? Onze koning en onze minister van justitie, degene die nota bene de boetes voor overtreding
van de regels had vastgesteld, hadden de regels volkomen genegeerd. Je rolmodel verplicht je het voorbeeld te
geven.’Noblesse oblige.’
Kruipen door het stof en krokodillentranen zijn zeer welkom voor de bühne en het volk denkt ‘Hoera, we hebben
gewonnen’.
Het volk en de democratie denken dat ze winnen maar het zijn altijd Pyrrusoverwinningen.
Neem de Groningers met de aardbevingen en de ontredderde ouders in de toeslag-affaire, daar ook vloeiden de
tranen en politici kropen door het stof: resultaat? Moet ik nog zien.
Na de zomer en het reces van de Kamer hebben we de rekening van onze misdragingen gekregen, een serieuze
premier kondigde een ‘beperkte lockdown’ aan die op een harde lockdown zou eindigen indien geen verandering in
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het aantal besmettingen en opnames kwam. In december was het zo ver. De alom gevreesde ‘harde lockdown’ was
onvermijdelijk! Wat voor Kerst zouden we hebben? En Sinterklaas? Goddank geen Zwarte Piet discussies en ook
geen vuurwerk bij de jaarwisseling!
We zijn niet de enige die treuren, overal is er leed. Neem bijvoorbeeld de Verenigde Staten: raciale onrusten, zeer
vele Corona slachtoffers en een president die volkomen kierewiet is en weigert zijn verkiezingsnederlaag te aanvaarden. Neem de de Britten, ze hadden het zo graag van de daken willen schreeuwen dat ze nu van Europa verlost
zijn. In plaats daarvan zijn ze niet in staat, al hebben ze al gevaccineerd, het virus in toom te houden. Het vaccin, het
reddend wondermiddel, - laat ik geen criticaster zijn- zijn we te laat aan begonnen? Gezichtsverlies is moeilijk voor
de Nederlanders, we zijn immers het beste jongetje van de klas, nietwaar?
Maar op 6 januari, de dag van drie koningen is in Veghel, in aanwezigheid van hoogwaardigheden, Sanna, verpleeghuis zorgmedewerker, als eerste geënt met het Pfizer vaccin!
Er zijn talloze vaccins en tegen het eind van de zomer hoopt de regering, de GGD, de RIVM, de OMT... en meer...
dat alle Nederlanders ingeënt zullen zijn. De grote vraag blijft: wat te doen met de weigeraars, de protesterenden, de
doemdenkers, de dwarsliggers? Dat weet ik niet!
Ik kom zelf in maart in aanmerking voor het Moderna vaccin, te halen bij de huisarts,
Is 2020 alleen maar een ‘Annus Horribilis’ geweest? Corona was en is hoofdnieuws, de wereld draaide om Corona,
maar op medisch gebied bijvoorbeeld zijn polio en hepatitis C verslagen. De kunstmatige intelligentie (bijvoorbeeld
SIRI op de Iphone) is niet meer weg te denken. In Colombia is de ‘Sixtijnse Kapel’ van de Amazone ontdekt, 10.000
à12.000 jaar oud met steenkunst van afbeeldingen van verdwenen diersoorten als de Mammoet, voorloper van de
olifant. In Pompei tijdens opgravingen vonden ze een ‘snackbar’ met etenspotten waar nog voedselresten in zaten
en de toonbank versierd met fresco’s die nog steeds mooi zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar Mars en Venus en
naar de Zwarte Gaten.
Er is niet alleen Corona, beste VOV-ers, de wereld draait altijd door en er zijn altijd verassingen.
Ik wens jullie, eigenlijk ons allemaal, een GEZOND, VOORSPOEDIG en GELUKKIG 2021.
Ik hoop, net als onze hoofdredacteur op een ‘Annus Mirabilis’ en om onze diversiteit, verdraagzaamheid, tolerantie
en goede wil te tonen: Insha’Allah! Vrede op aarde, daar zijn we hard aan toe.
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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
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Ingezonden
Overpeinzingen
Het ziet er naar uit dat eindelijk licht aan het einde van de tunnel is en we over afzienbare tijd ons normale sociale leven
weer kunnen oppakken. Het is duidelijk dat iedereen er naar
snakt. Je hoort veel klachten van mensen die vinden dat ze extra zwaar te lijden hebben onder de omstandigheden of onder
de maatregelen die voor hen eigenlijk niet zouden moeten gelden. Het zette mij aan het denken. Hoe gingen dergelijke zaken in het verleden? Hebben we eerder zoiets meegemaakt?
Welke maatregelen er tijdens de Spaanse griep zijn genomen
weet ik niet, maar ik moest wel weer denken aan de oorlog. Ja
ik weet het, niet iedereen stelt het op prijs als telkens de oorlog
er bij gehaald wordt, maar toch.
Het is natuurlijk vervelend dat jongelui nu niet naar feesten
kunnen, niet naar concerten, bioscoop of theater. Maar in de
laatste fase van de oorlog was dat ook het geval. Er waren tijden waarop je ’s avonds niet op straat mocht zijn. Er waren wel
bioscopen en je kon er overdag naar toe, maar jonge mannen
liepen het risico dat ze er uit werden gehaald en naar Duitsland werden gestuurd om onder gevaarlijke omstandigheden
te werken. Dus als je verstandig was bleef je thuis. Dat afzien
van enig amusement of mogelijkheid met leeftijdgenoten feest
te vieren heeft aanzienlijk langer geduurd dan de paar maanden waar we nu mee te maken hebben. Ik moest ook denken
aan de mensen die in de oorlog ondergedoken zijn geweest.
Ze moesten dag en nacht binnen blijven, konden niet even de
straat op zoals wij nu wel kunnen en liepen voortdurend gevaar verraden te worden. Als wij het al zo moeilijk vinden met
deze beperkingen in die paar maanden, hoe zwaar moet het
geweest zijn voor in het bijzonder de joden. Zij hebben vaak jarenlang zich moeten verbergen en hadden geen idee hoe lang

dit zou duren. Het was zelfs aanvankelijk nog helemaal geen
uitgemaakte zaak dat Hitler zou verliezen. Wat zou er dan met
hen moeten gebeuren?
Het is natuurlijk ook heel vervelend dat de scholen niet normaal
kunnen functioneren en er zijn veel zorgen over de toekomst
van onze kinderen. Toch wil ik dit ook relativeren. Kinderen die
uit de Jappenkampen kwamen hebben voor zover ik ze heb
ontmoet na terugkeer vaak goede opleidingen gevolgd en zijn
doorgaans maatschappelijk geslaagd. Zelfs de mensen die
uit de vernietigingskampen zijn teruggekeerd zijn ondanks de
studieachterstand vaak maatschappelijk goed terecht gekomen. Zelf heb ik door de oorlogshandelingen de 4e klas lagere school niet gehad. Ik heb nooit gemerkt dat ik daardoor
iets heb gemist. De leerstof werd in de volgende klassen ingehaald. Mijn zus en broer die op de MULO zaten kregen een
lichter examen en hebben evenmin in hun latere carrière hier
nadeel van ondervonden.
Ik hoor niet tot de Corona-ontkenners, maar ik heb me wel afgevraagd hoe ontwrichtend een veel ernstiger epidemie zoals
de pest is geweest. Al is het sterftepercentage van 1%, bij Covid-19 wel tien keer zo hoog als bij een ‘normale’ griep, en is
niet helemaal duidelijk hoeveel van degenen die er niet aan
sterven er schadelijke gevolgen aan overhouden, het zinkt in
het niet bij wat de pest met een sterftepercentage van 33%
heeft aangericht. De maatschappelijke invloed daarvan moet
gigantisch zijn geweest. Ik wil er niet aan denken dat zo’n dodelijke ziekte nog een keer over de wereld zou kunnen komen,
maar uit te sluiten is het niet. We weten intussen wel duidelijk
dat we de strijd tegen infectieziekten nooit als gewonnen zullen
kunnen beschouwen.
C.M. Gispen-Vos

Corona filosofie
In deze beklemmende tijd en je op jezelf bent aangewezen kijk
ik weleens naar mensen die een ommetje maken. Ik denk dan
wat hebben die voor een geschiedenis: plezier in dingen die ze
deden, verdrietige tijden, avontuurlijk, saai of spannend.
Zo is ieder mens eigenlijk een vat vol herinneringen en hoe
ouder hoe voller. Als dat eens op schrift gesteld zou worden
zouden er bomen tekort zijn om papier voor de boeken en hout
voor de boekenkasten te maken.
Aan onze kinderen kunnen we onze beleefde wereld niet overbrengen, die zijn zelf bezig hun vaatje te vullen.
Misschien een nieuw woord voor de Van Dale Groot woordenboek ‘Corona filosofie’.
An Meershoek
Beeld Ted Struwer
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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
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Ingezonden
Ben ik gelukkig?

Er wordt veel aan het begrip geluk opgehangen,
vind ik. De reclamecampagnes voor diverse gebruiksvoorwerpen en vrijetijdsbestedingen praten
over niets anders.
De kuddegeest in de mens kan er voor zorgen dat
men mogelijk ook nog geuren gaat gebruiken om
het geluksgevoel in zich te laten nestelen.
Daarbij vergeet men dat de mens uniek is in denken
en doen en ruiken.
Toch kocht men bijvoorbeeld een grijze auto toen
dat een trend werd. Ik moet er zelf niet aan denken
om in een grijze auto te rijden. Behalve als ik niet
genoeg geld zou hebben om mij grijs te vervoeren.
Ik ga een aardig eind terug in de tijd. De relatie die ik
toen had kwam niet goed uit de verf. De vriendin van
toen zei, toen wij kissebissend over straat gingen,
“Ik voel me zo ongelukkig!”. Ik ben gevoelsmens van
mijn kruin tot aan de voorkant van mijn tien tenen.
Maar ik schoot in de lach, dat was niet netjes. Maar
voor mezelf kan ik me niet voorstellen dat ik ongelukkig ben. Ontevreden over iets of een situatie vind
ik veel echter klinken. Wellicht heb ik wat dat betreft
minder gevoel.
Kees Strampraad

Wie wil deze twintig euro nog?

Hier het verhaal van een docent die zijn college begon met een biljet van twintig euro omhoog te steken
en vervolgens de vraag stelde, wie wil deze twintig
euro? Verschillende handen gingen de hoogte in,
maar de docent zei, voor ik het weggeef, moet ik
eerst nog even iets doen. Als een wilde begon hij
het papiertje te verfrommelen en vroeg vervolgens,
iemand die deze twintig euro nog wil? Dezelfde handen gingen de lucht in. Hij gooide het propje tegen
de muur, liet het op de grond vallen, trapte het weg,
ging erop staan stampen, en opnieuw liet hij het biljet zien dat nu helemaal vies en verkreukeld was. Hij
herhaalde zijn vraag en dezelfde handen gingen de
lucht in. Jullie mogen dit nooit vergeten, zei de docent toen, wat ik ook met dit geld doe, het blijft een
biljet van twintig euro. In ons leven krijgen we klappen, worden we in een hoek getrapt, mishandeld,
beledigd, maar toch blijven we evenveel waard.

Heb jij weleens
een stoel gepakt
en gekeken hoe de dag
overging in schemering
en dan in de nacht.
Spectaculair gaat dat niet
mijn aandacht dwaalde vaak
langzaam gaat het, en rustig aan
voordat de dag verandert in de nacht.
En elke dag gebeurt dat weer
die acties en reacties op elkaar
dat is een wonder
die dag in de nacht
en de nacht in de dag overgaat.
Zit het mysterie in de schemering
een soort van dimmer
die dat mogelijk maakt
dat de een dan waakt en de ander slaapt
dat de dag in de nacht
en de nacht andersom.
Ik zag iets waar ik zelden stil bij sta
zo mooi
zo ongewoon
zo gewoon elke dag.

© Nella Heurkens

Een sprookje over geluk:

Er was eens een man die alle mogelijke vormen van rijkdom kende. Hij leefde een zeer comfortabel leven, maar hij verveelde zich.
Hij ging naar een wijze meester en vroeg hem: “waar vind ik geluk?”. De meester zei: “als je mij vertrouwt, breng dan vanavond
al je bezittingen naar mij toe en ik zal je laten zien hoe je gelukkig
wordt.” En zo gebeurde het: de man verkocht al zijn bezittingen
voor diamanten, deed die in een zak en kwam daarmee naar de
meester. Vol verwachting toonde hij zijn bezit...
De meester dacht geen seconde na, griste de zak uit zijn handen
en verdween. De man, die in zijn leven nog nooit had gerend, kon
de meester niet achtervolgen en bleef alleen achter. Huilend. Op
het moment dat hij echt ten einde raad was, stond de meester opeens weer met de zak voor zijn neus. De man, die nu tranen van
vreugde huilde, kreeg terug wat hem die ochtend nog verveelde.
“En?” zei de meester. “Ben je nu gelukkig?”
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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

DE RU SERVICE
Voor reparatie, vervanging en
onderhoud van keuken
inbouwapparatuur en al uw
witgoed & TV!
UW WONING
VERKOPEN
DOET U BIJ ►

Internet, tv en of kabel storing?
Bel De Ru service!
071- 5612616
INFO@DERU.NL
VERKOOP | AANKOOP | VERHUUR | TAXATIES | BEDRIJFS O.G.

Ingezonden
Uit het leven van een BABS (Buitengewoon Ambtenaar van de Burgelijke Stand) deel 2
Op verzoek ben ik toch weer in de pen geklommen om nog wat avonturen als BABS op te schrijven in de hoop dat jullie het leuk vinden.
De bruidegom was/is lid van een beroemde motorclub hier in Nederland en bij het voorgesprek vertelde hij al dat het druk zou worden, maar zo druk?? Achteraf bleek dat de Gemeente Katwijk al
verkeersmaatregelen had genomen, want alle leden kwamen op
de motor en… dat waren er nogal wat. ’s Morgens hadden ze door
het dorp al een ererondje gereden, wat uiteraard veel bekijks trok.
En dat was in eerste instantie nog niet zo bij mij binnen gekomen,
tot…..ja alle heren aan kwamen rijden en het hele voorplein van
het Gemeentehuis vol stond met motoren, een geweldig gezicht.
Gelukkig kwam er voor mij met al die drukte een extra bode bij
en ik had bovendien al in de gaten dat deze club echt niet in mijn
trouwzaal paste. De leider van de club zei in eerste instantie dat
ze dan wel in de gang zouden blijven staan, maar dat is niet gezellig natuurlijk. Het bruidspaar zou met een limousine komen, en
wat voor één, zo’n wit uitschuifding. Prachtig!
Ondertussen zat er in mijn trouwzaal al een mannetje (René) en
die zou het laatste stukje van de trouwringen gaan tatoeëren na
het Jawoord en hij vroeg me meteen of hij bij mij ook nog iets kon
plaatsen, nou nee dus.
Afijn, alles uit de trouwzaal - mijn tafel met katheder en alle stoelen - moesten naar de Burgerzaal verplaatst worden, want die was
beduidend groter. Nou de heren motorrijders konden niet alleen
goed motorrijden, maar ook goed sjouwen, in een mum van tijd
stond alles gereed, inclusief de tatoeëerder René en het feest kon
beginnen.
Na hun beider Ja-woord, heb ik gevraagd of één van de kinderen
met de hamer wilde slaan. Dat is zo mijn vaste gewoonte om iemand te vragen met de hamer te slaan, dat vinden ze altijd leuk en
meestal is dat een vader, opa of kinderen die dat willen. Ik vertel
mijn plan altijd van te voren aan het bruidspaar en vraag ze of zij
iemand weten die daar geschikt voor is en we houden dat dan als
verrassing. Natuurlijk moeten ze wel op het plankje en niet tegen
mij slaan natuurlijk, haha. Uiteraard is het wel eens gebeurd dat
een grootvader zo hard sloeg dat mijn plankje in tweeën lag wat
uiteraard niet de bedoeling was, maar hij wilde blijkbaar zo graag
dat het huwelijk zou slagen dat hij hard ging slaan.
Afijn, de beide kinderen van de gom wilden heel graag slaan. Na
het tekenen van de akte mocht het bruidspaar dan dus wisselen
van plaats, zoals ik al eerder in één van mijn verhalen schreef.
In Nederland staan vanaf 1811 alle huwelijken voor de wet geregistreerd, want bij ons in Nederland zijn Kerk en Staat strikt gescheiden, wat niet in elk land zo is. Ook zeggen ze Ja tegen artikel
81 en 82 van het Burgerlijk Wetboek en die vertellen ons:
Artikel 81: Echtgenoten zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand
verschuldigd. Ze zijn verplicht elkaar het nodige te verschaffen, in

goede maar ook in minder goede tijden.
Artikel 82: Echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht hun eventuele
minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden en de kosten
van die verzorging en opvoeding te dragen.
Zo staat het in het Burgerlijk Wetboek, maar ik denk daarbij altijd
meteen aan de volgende woorden, want: Het is een belofte van
Liefde, een belofte van Trouw en een bezegeling van: ik hou van
jou! Voor de wet is de man en vrouw ook gelijkwaardig en daardoor is er ook geen hoofd van het gezin meer, maar staan ze
beiden aan het hoofd en dragen daardoor ook samen de verantwoordelijkheid.
Vroeger stond echter in de wet dat de man het hoofd van de
echtvereniging was en als dat werd opgelezen dan keek hij ook
meestal triomfantelijk naar zijn bruid in de geest van ‘zo, nou hoor
je het ook eens van een ander’, echter de aanwezigen die al jaren
getrouwd waren wisten wel beter, haha en ik ook!!
Maar laten we het er maar op houden de man het hoofd is en de
vrouw het nekkie, of andersom natuurlijk, want zonder het nekkie
kan het hoofd immers ook niet draaien, toch?
Maar eigenlijk draait het er immers alleen maar om van elkaar te
houden, want van iemand houden is een krachtige prikkel in een
relatie en een hele speciale chemie van wat twee mensen in elkaar aantrekt. Houden van is dus blij dat je elkaar gevonden hebt,
elkaar niet meer willen missen en tevens geloven in elkaar.
Zo, dat waren even een paar zware en gemeende woorden die ik
toch even wilde schrijven.
Maar…we waren bij M…..en…..P.
Wat een happening was dat alles bij elkaar. Toen ik bij het stoplicht moest wachten om naar huis te gaan bij het grote kruispunt
Katwijk/Leiden stonden daar allemaal verkeersregelaars de boel
te regelen, stoplichten op groen en eerst de limousine mocht door
en daarna de hele stoet motorrijders. Wat een prachtig gezicht en
ik gunde vooral de bruidegom dit feest zo, ten eerste was hij ook
nog eens jarig die dag en dit was zijn tweede huwelijk, want zijn
eerste vrouw was helaas na een hele nare ziekte in een inrichting
gestorven en ik gunde hem dit geluk toch zo erg.
Later heb ik hen nog een keer terug gezien en gesproken en geloof het of niet, het was op een kerkhof, maar laat ik niet in details
treden want helaas, nare en verdrietige dingen heb ik natuurlijk
ook meegemaakt, maar de leuke hebben de overhand hoor!
Die tatoeëerder heb ik trouwens later weer terug gezien bij een
huwelijk van een motorrijder in Lisse die me gevraagd had en
wederom vroeg René me hetzelfde en ook mijn antwoord was
hetzelfde!

Netty Koelewijn
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Alle leden 15% korting op onze raamdecoratie, binnenzonwering en horren

Starrenburglaan 11

Voorschoten

info@zonservice.nl

Tel. 071-5618089

Ingezonden
Website ‘Meedoen in Voorschoten’ is live!
Wethouder Paul de Bruijn ‘opende’ pas geleden officieel de website ‘Meedoen in Voorschoten’ door een taart
met een afbeelding van de homepage aan te snijden.
Hij werd daarbij vergezeld door Ton Goemans (voorzitter
van het Seniorenmagazine) en Yvonne van Balen (directeur van Voorschoten Voor Elkaar).
Meedoen in Voorschoten biedt sociaal maatschappelijke organisaties in Voorschoten de mogelijkheid om hun
activiteiten en bijeenkomsten op een centrale plek te
publiceren. Ook burgerinitiatieven mogen op deze website activiteiten plaatsen. Dit is helemaal belangeloos;
de website heeft geen ander doel dan Voorschotenaren
te informeren over alle activiteiten die in hun gemeente
georganiseerd worden.

zine) in samenwerking met Voorschoten Voor Elkaar.
Een paar jaar geleden ontstond op de redactie van het
Seniorenmagazine Voorschoten de behoefte om de vele
gepubliceerde activiteiten ook in een moderne digitale
agenda beschikbaar te maken.
Doelgroep: de senioren van Voorschoten. Dus werd als
jubileum cadeau (ter gelegenheid van het tweede lustrum) een bedrag beschikbaar gesteld voor het bouwen
van Meedoen in Voorschoten. Ook Voorschoten Voor
Elkaar bleek behoefte te hebben aan een digitale agenda. Doelgroep: Voorschotenaren van alle leeftijden. Zodoende werden de handen ineengeslagen, met als resultaat deze website.

Zo willen we bouwen aan één centrale agenda binnen
het sociaal domein. Inwoners van Voorschoten kunnen
op deze website laagdrempelig naar activiteiten zoeken.
Mogelijk ontdekken bezoekers op deze manier ook organisaties of activiteiten waarvan ze nog niet wisten!

De site werd ontwikkeld onder de vleugels van Voorschoten Voor Elkaar, die naast de lustrumgelden voor de
bouw ook nog een donatie kreeg van Stichting Gezond
Voorschoten voor het onderhoud en up-to-date houden
van de informatie in de eerste drie jaren. Een lang gekoesterde wens is hiermee in vervulling gegaan. Samen
op weg naar één routekaart binnen onze Gemeente.

Meedoen in Voorschoten is een initiatief van de Stichting
Senioren Voorschoten (uitgever van het Seniorenmaga-

Neem gerust een kijkje: www.meedoeninvoorschoten.nl
of mail naar meedoen@voorschotenvoorelkaar.nl

Foto gemaakt door: Andre Potters-Kemp

Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

G• J• KRIEK
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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

Ve r e n i g i n g O u d e r e n b e l a n g Vo o r s c h o t e n

Welkom aan Boord!

WILT U ADVERTEREN
IN DE VOV NIEUWSBRIEF?

Stel uw vaartocht op maat met ons samen:
• Volledig verzorgde arrangementen voor gezelschappen.

Mail dan naar:
advertenties@vovvoorschoten.nl

• Perfect voor (bedrijfs)feesten, bruiloften,
vergaderingen, seniorreizen etc.
• Afvaartlocatie, vaarroute en cateringmogelijkheden
altijd in overleg.

rij

Ve r e n i g i n g O u d e r e n b e l a n g Vo o r s c h o t e n

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



DOORLOPER

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 maart is: UITERLIJK(!) 10 februari.
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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

Molenlaan 37g, Voorschoten
06 146 41 125
mspiegeler2@gmail.com

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
sandra@sdjcomm.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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ONTDEK ONZE RAAMDECORATIE
EN HORREN COLLECTIE
Raamdecoratie, Shutters & Binnenzonwering van Zonservice
Zonservice geeft u graag een uitgebreid en deskundig advies.
Dit doen we niet alleen op het gebied van raamdecoratie voor de
badkamer of woonkamer. Door ons uitgebreide assortiment is er
altijd een passende oplossing te vinden voor iedere ruimte.
Zonservice staat altijd garant voor een vakkundige montage, een
klantvriendelijke en persoonlijke service zodat u het hele jaar door
kunt genieten in uw woning. Zonservice is niet voor niets Luxaflex
inspiration dealer van het jaar geworden!
Zonservice levert hoogwaardige shutters voor zowel binnen als
buiten.

VOV leden ontvangen op ons huismerk
raamdecoratie 10% korting
Raamhorren &
Plissehordeuren
Zonservice is specialist in horren op maat. Wij hebben
een volledig assortiment horren en jarenlange ervaring.
Afhankelijk van uw situatie kunt u kiezen uit de
verschillende typen horren. Van draaikiep-raam tot
openslaande tuindeuren, er is altijd een passende
oplossing.

Showroom Zonservice Starrenburglaan 11 Voorschoten 071-5618089

