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“Geef ons nog dagen,
dat we leven mogen”.
Wachten op de lente.
Wandelen met de dieren in het bos.
Zwaluwen zien vliegen.
Ooievaars zien staan.
Lachen, huilen, gieren, brullen.
Weer leven langzaam aan of total loss.....

M.L.

Nico over o.a. de onderwerpen in de Nieuwsbrief
van deze maand.
Het bestuur praat u bij over lopende- en komende zaken.
Ook dit jaar kunt u een beroep doen op de VOV voor hulp
bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.
Kijk of u een van de gelukkige prijswinnaars bent!
Verslag van bezoekjes aan onze leden.
Een portret van Jan en Alberta Slootweg-Tipker.
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.

Fijn

Ik stond laatst in een lange rij.
Iedereen was blij.
De langverwachte ‘prik’ kwam voorbij.
Een man had de hik.
Mens maak je niet dik.
Een man ging weer weg uit de rij.
Terug naar zijn huis.
Naar moeder de vrouw.
Door de kou, naar de zoete melk met de brokken.
In zijn warme jas, met zijn warme sokken.
Hij keek naar ons en riep: “Stik”........
				
M.L.

Van de Redactie
Nederland draait Radar Love!

Vandaag is het de dag van de Heilige Valentijn. De commercie zit er dan wel achteraan dat we daar allemaal aan meedoen, toch is het een dag om aandacht te schenken aan een of meer van uw naasten met een kaartje, bosje bloemen of
eenvoudigweg een lief bericht. De dames en heer van Lief & Leed weten heel goed hoe belangrijk dat voor een ander is.
Zij belden ook deze keer naar onze oudste jarige leden en naar hen die wel een opsteker kunnen gebruiken. De lokale
ondernemers waren ook zo aardig voor ons. Ondanks de zware tijd waarin zij verkeren, schonken zij mooie prijzen voor
de VOV loterij. Petje af! En wat een leuk idee is deze loterij van ons bestuur.
Voor even was ons land van het E-woord in vervoering. Zou de Elfstedentocht na 24 jaar eindelijk weer eens komen?
Wat zou dat een geweldige afleiding zijn van de Corona kommer en kwel. Sprekers in talkshows hadden de mond er van
vol en zelfs premier Rutte liet een wak in de coronamaatregelen vallen. Maar nee, ‘it giet net oan’. Wel genoten velen dit
weekend van het schaatsen op natuurijs, wat heerlijk is om te doen of om naar te kijken. En terwijl ik voorzichtig mijn eigen
rondje op de Oude Rijn krabbelde, reed Henk Angenent opnieuw de Elfstedentocht-route.
Het leven gaat door, zoals Gisella stelt. En de temperatuur loopt op. Nog even dan komen de Tjiftjafs en Katteklootjes
tevoorschijn. Elly schreef er een mooi verhaal over. En er staat ons nog meer te wachten. Bent u nog niet gevaccineerd,
dan krijgt u vast binnenkort een oproep. Volgens de vaccinatiestrategie van de Rijksoverheid komen wij binnenkort allemaal in de volgorde van oud naar jong aan de beurt. De parlementsverkiezingen komen eraan! Deze keer zijn er zelfs drie
dagen waarop u kunt stemmen. En zeventigplussers krijgen de gelegenheid hun stem per post uit te brengen, zodat zij
niet naar een stembureau hoeven te gaan. Het artikel van Dico is vast een stimulans uw stem niet verloren te laten gaan.
Zo hebben we een Nieuwsbrief vol lezenswaardige artikelen, gedichten, een doorloper, de fotorubriek en een smakelijk
recept. Daar voeg ik mijn Netflix tip aan toe: ‘News of the World’, een Amerikaanse western uit 2020 waarin Tom Hanks
een Texaanse oorlogsveteraan speelt die in 1870 van dorp tot dorp reist om de bevolking het nieuws uit de wereld te
brengen door uit kranten voor te lezen. Op een dag kruist zijn pad dat van het tienjarige weesmeisje Johanna. Spannend
en ontroerend! Ik zag de film twee keer en geef vijf sterren.
Wereldnieuws was het besluit van de Golden Earring om te stoppen. Deze ‘s lands oudste rockband is van betekenis
voor de nationale en internationale rockmuziek. ‘Wat hebben wij daar als ouderenvereniging nou mee van doen?’, denkt
u misschien. In hun 60-jarig bestaan produceerde de Golden Earring een groot aantal hits waarvan u er vast wel kent.
Enkele zeer bekende nummers zijn: Another 45 Miles uit 1969, Weekend Love!, Twilight Zone, When the Lady Smiles
en Radar Love. Wegens ernstige gezondheidsklachten van gitarist George Kooymans
besloot de band abrupt te stoppen. Zo maar
ineens, bewonderaars in rouw achterlatend
zonder afscheid te nemen. Dat bracht enkele
fans van het eerste uur ertoe om op de verjaardag van George Kooijmans een nationaal
eerbetoon te brengen. Het is de bedoeling om
op 11 maart, de dag waarop George Kooymans 73 wordt, om 17:15 uur uit zoveel mogelijk luidsprekers het nummer Radar Love te
laten klinken. Nederland draait Radar Love.
Volumeknop open of oordoppen in!

11 Maart 17.15 uur;
Nederland draait
Radar love!

Foto: APN

Veel leesplezier. Tot de volgende nieuwsbrief.

COVERFOTO FEBRUARI

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

De foto is gemaakt door:
Willem Burwick.

Veel leesplezier!

De foto van februari is gemaakt in het
Adegeestpark langs de Van Beethovenlaan. De zichtbare woningen staan
aan de Händellaan.

De volgende Nieuwsbrief is de brief
voor maart. Inzendingen die ons uiterlijk 10 maart 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

Foto: Willem Burwick
Daar was ie dan toch ineens, de winter! Met een ouderwets pak sneeuw en echte ijspret, al zullen er weinig leden zijn
die nog daadwerkelijk het ijs op gaan. Maar de plaatjes van die witte wereld – of u dat nu buiten ziet, door het raam of
op TV - zijn prachtig en het is geweldig dat de jeugd weer eens iets leuks te doen heeft in deze saaie tijd.
Voor ons ouderen blijft het helaas vooral nog saai. Met de avondklok zullen de meesten van ons wel kunnen leven,
maar dat er maar één persoon op bezoek mag komen, is best weleens moeilijk. Optimistisch als we zijn, zien we toch
al wat lichtpuntjes. We mogen weer zelf de bestelde spullen ophalen bij de plaatselijke winkels. Eerst de bestelling
doorgeven, en dan naar buiten. Heel goed zo’n wandelingetje. Dan kom je nog eens iemand tegen, al moet je vanwege mondkapje en ‘haarcoupe corona’ soms best wel goed kijken wie dat is, die je zo vriendelijk gedag zegt. Wie
weet mogen we straks van Rutte weer naar de kapper, dat zal voor velen een feest zijn!
Feest, dat is het toverwoord dat we nodig hebben! Onze huidige kleine feestjes zijn heel anders dan anders, maar dat
geeft niet, als je er maar blij van wordt. Is het geen feestje om al die vogeltjes te zien in de tuin en op het balkon, als
je wat vetbolletjes hebt opgehangen of voer gestrooid? Of om die ene toegestane persoon uit te nodigen en samen
heerlijk luxe te eten, zelf gekookt of thuisbezorgd? Of om samen elke dag een stukje verder te werken aan die mooi
grote legpuzzel?
Feestelijk was ook de trekking van de grote VOV loterij. De notaris trok 78 mooie prijzen, die allemaal geschonken
werden door onze plaatselijke middenstand. Die dragen de Voorschotense ouderen blijkbaar wel een heel warm hart
toe! Verderop in deze nieuwsbrief vindt u de complete lijst met de gelukkige winnaars. Het nummer op uw ledenpasje
was uw lotnummer. Dankzij de inzet van Sandra de Jong werden de +/- 1700 lootjes met lidmaatschapsnummer in
een grote glazen bol ingeleverd bij de notaris, die in bijzijn van de bestuursleden Gé en Dik alle prijzen voorzag van
een lidnummer. De gewonnen prijzen kunnen afgehaald worden in ons verenigingsgebouw aan de Einsteinlaan op
dinsdag 3 maart en woensdag 4 maart tussen 10 en 12 uur. Is dat een probleem voor u, bel dan even met Gé van
Niekerk 06-22448212 of Dik Zweers 06-19695810 om iets anders te regelen.
Hoe gaan we verder? Waarschijnlijk zijn onze oudste leden inmiddels al gevaccineerd, en vanaf half februari zullen de
thuiswonende 60-plussers ook bericht gaan krijgen, op volgorde van leeftijd; de oudsten eerst. Duimen dat het gaat
lopen zoals gezegd. 2 maart worden we weer bijgepraat door de overheid. Zal er dan weer wat meer mogelijk zijn?
Een Paaslunch organiseren lijkt ons toch nog te vroeg; dat feestje wordt verschoven naar een Pinksterlunch. Half mei,
dat moet gaan lukken! En wie weet zal er in april weer mondjesmaat iets van start kunnen gaan in ons verenigingsgebouw. Alle activiteitencommissies staan in de startblokken. We houden de moed erin, u ook?

Het bestuur
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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

BELASTINGSERVICE

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Hulp bij
belastingaangifte
Ook dit jaar kunt u een beroep doen op de VOV bij het
invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Deze
service is alleen bestemd voor leden van de VOV.
Als inkomensgrens voor deelname geldt:
voor een alleenstaande € 40.000,voor gehuwden/samenwonenden € 60.000,-.
Wanneer u hulp bij het invullen van de belastingaangifte
wenselijk acht kunt u vanaf 1 maart bellen met Peter de
Boer, tel 068 338 7888. Hij is lid van het VOV-bestuur en
zorgt er voor dat een persoon (de HUBA) u helpt bij het
invullen van de belastingaangifte. U kunt ook direct contact opnemen met de HUBA door wie u al eerder bent
geholpen.
De HUBA neemt contact met u op om een afspraak met
u te maken. Hij/zij bespreekt met u alle zaken die nodig
zijn om de aangifte in te vullen. U dient er voor te zorgen
dat hij/zij alle noodzakelijke gegevens over 2020 krijgt.
Denk aan:
a.
Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de
Sociale Verzekeringsbank (SVB), pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2020;
b.
De WOZ- beschikking van februari 2020 van de
gemeente (die heeft de peildatum van januari
2019) en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2020;
c.
Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag;
d.
De jaaropgaven van de bank;
e.
Rekeningen van specifieke zorgkosten;
f.
Bewijsstukken van gedane giften;
g.
Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode. Als u nog geen machtigingscode
heeft, kan de HUBA deze voor u aanvragen.

Corona
De kans is groot dat in maart corona nog niet is verdwenen. De HUBA zal daarom zoveel als mogelijk fysiek
contact vermijden. Zorgt u er daarom voor dat u de boven genoemde documenten paraat hebt zodat ze snel
kunnen worden overhandigd. Het fotograferen van de
documenten en die digitaal naar de HUBA sturen is het
meest veilig.
De HUBA doet de aangifte namens u, maar u blijft verantwoordelijk voor de gegevens. De HUBA kan u ook
helpen bij het aanvragen van een huurtoeslag of zorgtoeslag.
Een HUBA is geen belastingconsulent. Daarom ondersteunt deze belastingservice in principe alleen het doen
van eenvoudige aangifte inkomstenbelasting betreffende box 1 en 3. Het is daarom mogelijk dat de HUBA
voor bepaalde zaken te weinig kennis heeft. Ervaren
HUBA’s zijn echter bereid de minder ervaren collega’s
bij te staan. Ook is er een hulplijn die de HUBA kan raadplegen in geval hij/zij op problemen stuit.
De HUBA werkt op basis van vrijwilligheid, maar er is
een onkostenvergoeding vastgesteld van maximaal
€12,- per adres.
Vanaf 1 maart heeft de belastingdienst uw gegevens
geïnventariseerd en beschikbaar gesteld in het aangifte programma op internet.
Vanaf 1 maart kunt u bellen met een u bekende
HUBA of met Peter de Boer. Zijn telefoonnummer is
068 338 7888.
Voor 1 mei moet u de aangifte hebben gedaan.
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UITSLAG GROTE VOV-LOTERIJ
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De Prijswinnaars:

De VOV-Loterij groot succes dankzij gulle
Voorschotense ondernemers
Normaal gesproken organiseert de VOV elk jaar een feestavond in het Cultureel Centrum
met een grote loterij. Zoals te begrijpen valt, kon deze helaas afgelopen jaar niet doorgaan.
Daarom heeft het bestuur van de VOV als verrassing toch een loterij voor haar leden bedacht. Het lidmaatschapsnummer van de leden is het persoonlijke lotnummer.
Maandag 8 februari heeft notaris Anita van Straaten van Boom notariaat de trekking van
de loterij van de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten verricht. En dat was nog best een
flinke klus, want de Voorschotense ondernemers hadden maar liefst 78 prijzen beschikbaar
gesteld voor deze loterij.

Wij willen graag onderstaande
ondernemers danken voor hun gulle
bijdrage, zonder hen was er geen
loterij mogelijk:
Jumbo Voorschoten Van Vliet,
Albert Heijn, Hoogvliet,
Van der Valk hotel De Gouden Leeuw,
Mijn iDé Foto, Dirk van den Broek,
Vishandel de VisArend,
Restaurant La Casita,
Hofland Apotheek, Bentley-opticiens,
Verhoog Dierenspeciaalzaak,
Besuyen Rijwielhandel,
Optie 1 Smart Living,
Vertelman Groenten en Fruit,
Cigo gemakswinkel, Primera,
Mooi Parfumerie, Slijterij Adegeest,
Heijmans IJzerwaren & Gereedschappen, Droomvisie, Florentijn Juwelier,
Service Apotheek Voorschoten,
Bakker van Maanen,
Bloemen Marco Spiegeler,
De Veursche Kaasboetiek,
Pannenkoekenrestaurant Tante Tokkie
(Gouden Leeuw),
Het Wapen van Voorschoten,
Electro World de Ru
Schoonheidssalon Vanessa Karremans
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Lidnummer Naam					Prijs
325227
325602
283609
324420
325201
325272
325799
325872
118801
273209
302409
325969
109801
263708
325483
129201
324940
325610
325713
325857
203408
213608
325601
304709
144703
252108
121901
152204
239808
325317
278809
256708

Mw. C.A. Beguin-Bloem			
Mw. Y.W.M. Alkemade-Dun		
Dhr. H. Dijkers				
Dhr. A.H. Esman			
Mw. M.M.H. Arnaud-de Jong		
Mw. E.J. Zwart-Dondorp		
Dhr. J. Neuteboom			
Dhr. J.N.J. v.d. Geest			
Mw. M.H.F. Timmermans		
Mw. J.C. Krapels-Hoekstra		
Mw. M.A. Nek-de Niet			
Mw. W.T.M. Klaassen			
Mw. M.R. Happel-Steenbeek		
Mw. M.W. Vellema-Bruins Slot		
Mw. S. Mulder-van Muijden		
Mw. M. van der Hoek			
Dhr. H.J. Lelieveld			
Dhr. L.M.J. Krol			
Mw. T.G. Vermeulen			
Dhr. Ron George			
Mw. C. Weers				
Mw. A. Groothuis-Beek			
Dhr. W.A.J. Alkemade			
Dhr. W. Sissingh			
Mw. A.P.A. van Bohemen-Warmerdam
Dhr. B. Warmerdam			
Mw. J. van Duffelen-Bolderheij		
Mw. E.J. Rosier-Remmerswaal		
Mw. M. Geuke-Molenaar		
Dhr. H.S. Dominicus-van der Bussche
Mw. L.M. Klerks			
Dhr. C.A. van der Zijden		

Tas Jumbo t.w.v. €50,00
Krat AH € 50,00
Tas Hoogvliet t.w.v. € 25,00
Tas Hoogvliet t.w.v. € 25,00
Taart Bakkerij van Manen
Voucher € 60,00 Mijn iDé Foto
Voucher € 60,00 Mijn iDé Foto
Voucher € 60,00 Mijn iDé Foto
Bos bloemen Marco Spiegeler
Bos bloemen Marco Spiegeler
Bos bloemen Marco Spiegeler
Bos bloemen Marco Spiegeler
Bos bloemen Marco Spiegeler
Bon VisArend € 10,00
Bon VisArend € 10,00
Bon VisArend € 10,00
Bon VisArend € 10,00
Bon VisArend € 10,00
Dinerbon La Casita € 25,00
Dinerbon La Casita € 25,00
Dinerbon La Casita € 25,00
Fles wijn Slijterij Adegeest
Fles wijn Slijterij Adegeest
Fles wijn Slijterij Adegeest
Zonnebril Bentley Opticiens
Tas AH waarde € 25,00
Tas AH waarde € 25,00
Tas Hoogvliet t.w.v.€ 25,00
Tas Hoogvliet t.w.v.€ 25,00
Tas Jumbo t.w.v. € 25,00
Cadeau Droomvisie
Legpuzzel Primera

Foto’s door Sandra de Jong/Communicatie & Events

Lidnummer Naam

Prijs

258708
113801
282209
325578
314610
261308
325513
205108
325218
276009
123801
218608
325656
325522
325642
187306
206808
325399
139102
120201
192907
244508
325460
107201
181506
325461
255208
325798
325708
247608
325284
325709
115501
206708
325938
125601
307609
325914
325405
325527
237008
324310
113901
325774
240008
325345

Lunchbon 2 pers. Gouden Leeuw
Lunchbon 2 pers. Gouden Leeuw
Tas Jumbo t.w.v. € 25,00
Legpuzzel Cigo Gemakswinkel
Fles wijn Slijterij Adegeest
Verrassingspakket Hofland Apotheek
Verrassingspakket Hofland Apotheek
Fles wijn Slijterij Adegeest
IJsbon 4 pers. Pannenkoekenrestaurant Tante Tokkie
Lunchbon 2 pers. Het Wapen van Voorschoten
Zaklamp Heijmans IJzerwaren & Gereedschappen
Cadeau van Florentijn Juwelier
Verzorgingssetje Service Apotheek Voorschoten
Verzorgingssetje Service Apotheek Voorschoten
Verzorgingssetje Service Apotheek Voorschoten
Verzorgingssetje Service Apotheek Voorschoten
Tas van De Veursche Kaasboetiek
Tas van De Veursche Kaasboetiek
Tas van De Veursche Kaasboetiek
Tas groente en Fruit Dirk v.d. Broek
Tas groente en Fruit Dirk v.d. Broek
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Cadeautasje - Mooi Parfumerie
Doppenset Heijmans IJzerwaren & Gereedschappen
Food Shopper Electro World de Ru
Elec.tandenborstel Electro World de Ru
Tondeuse Electro World de Ru
Peper & Zout molen Electro World de Ru
Fietsmandje - anonieme gever
Cadeau Schoonheidssalon Vanessa
Voor de tuinvogels Verhoog Dierenwinkel
Vogelhuisje Verhoog Dierenwinkel
Vogelhuisje Verhoog Dierenwinkel
Tas groente en Fruit Dirk v.d. Broek
Tas groente en Fruit Dirk v.d. Broek
Voucher Besuyen Rijwielhandel € 50,00
Voucher Optie 1 Smart Living € 25,00
Fruitmand Vertelman Groenten en Fruit

Dhr. J.G.H. Lavrijsen			
Mw. A. van Leeuwen-Segaar		
Dhr. C. Loggen			
Dhr. L.C.M. van den Bergh		
Mw. W.J. Marselis-Raaijmakers		
Dhr. L.H. v.d. Heden			
Dhr. N. Reijken			
Mw. H.S. Boyodjian-Niessen		
Mw. T.E.M. van Beek-Etten		
Mw. B.A..M Spendel-Kortekaas		
Dhr. H.J. Lobel			
Mw. E.M. Oudshoorn-Muusers		
Mw. M.J.J. Moons			
Mw. F.B. Rooijen-Leberzammer		
Mw. J.B.F. v.d. Geest			
Mw. M.E. Vliet-Juffermans		
Mw. M.J. Zuidweg-Winkel		
Mw. V. In’t Veen-Pronk			
Dhr. R.J.C. Rietveld			
Dhr. W.G.J. Vosmeer			
Dhr. C.W.M. van Santen		
Mw. W.F. Beurze-v.d. Post		
Mw. A. Man-Blokker			
Mw. M. de Boer-Heemeyer		
Mw. C. v.d. Marel-v.d. Ende		
Mw. J.H. van Maren			
Dhr. H.E. Lubbers			
Dhr. C.A.J. Stampraad			
Dhr. P. Duyl				
Mw. A.H. Rothbarth-Groeneweg		
Dhr. H. Boxman			
Mw. H.Th. Steenbergen			
Mevr H. Moleveld-van Doornen		
Dhr. P. Zuidweg			
Dhr. C. Zwaal				
Dhr. A.A. Lelieveld			
Mw. L.A.F. Elling-Reijmans		
Mw. J.T. Franz			
Mw. A. de Jong-Stolk			
Mw. M.M. Ruiven			
Dhr. J. van Drunen			
Mw. R. Beelen-Imthorn			
Mw. J. v. Leeuwen-Vosmeer		
Dhr. A.J.M. Wensveen			
Mw. J.E. Gijben-Lodewijks		
Mw. J.G. Goddijn-van Berge Henegouwen
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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.

SANDRA DE JONG
COMMUNICATIE & EVENTS
is breed inzetbaar op diverse
communicatieprojecten en
voor het organiseren van
evenementen.

HULDE AAN JUMBO
NOORDHOFLAND!

 SANDRA@SDJCOMM.NL

06 146 267 58

W W W.SDJ CO M M .NL

Wij halen het meeste uit uw woning!
Bel voor een vrijblijvende waardebepaling:
071 - 562 02 22

www.beijevastgoed.nl

Lief en Leed
De mensen worden 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

•••••••••••••••••••••••••••

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

De heer N.C. v.d. Voort werd 94 jaar. Daar meneer ernstig ziek is heeft
Piet zijn meeleven overgebracht. Mevrouw vertelde dat haar man zijn
verjaardag wel heel bewust heeft mogen vieren. Meneer wordt goed
verzorgd en krijgt veel aandacht volgens zijn vrouw. Het echtpaar heeft
twee dochters, zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Het
was een goed telefoongesprek en het werd erg op prijs gesteld.

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

Ook heeft Piet gesproken met de vrouw van de heer H. Rieke. Meneer
werd 91 jaar en kan niets meer horen. Mevrouw Rieke zou ervoor zorgen dat het telefoongesprek aan hem zou worden kenbaar gemaakt.
Diezelfde morgen hadden ze bericht gekregen dat meneer de injectie
tegen corona mocht krijgen in Holiday Inn. Mevrouw is iets jonger, dus
alleen voor meneer. Gelukkig rijdt mevrouw nog auto. Ze stelden het
telefoongesprek beiden zeer op prijs. Mede namens meneer hartelijk
dank.

Mevrouw H.D. Anthoni-Hollander werd 92 jaar
en krijgt gelukkig veel aanloop. Zij leest en computert graag en kijkt graag TV. Mevrouw vertelde aan
Thea zich beter te voelen dan toen ze tachtig was.

Mevrouw M. de Boer-Heemeyer is 100 jaar geworden. Joke had een
vrolijk gesprek met haar. Mevrouw blijft ondanks alles optimistisch en
ze heeft veel mensen die haar bellen. Wel jammer dat haar verjaardag
niet echt gevierd kon worden.
Emmy belde mevrouw A.M.E. de Vrijer-Behage voor haar 92ste verjaardag. Mevrouw kan zich goed redden, heeft af en toe wel een kennisje op bezoek en doet het allemaal rustig aan. Soms heeft ze een
eenzaam gevoel.
Mevrouw M.J.H. van Wijk-Enterman doet het goed. Ze past op haar
kleindochter en heeft veel sociale contacten. Ze kijkt gewoon wat nog
wel kan en vond het fijn dat Emmy belde.
Mevrouw E. Labordus-Woerd doet nog zelf de boodschappen en
past één keer in de week op haar kleinkind. Verder is het een beetje
halen en brengen. Ze vond het wel leuk dat Emmy belde.

Mevrouw E.M. Terhal-Wellink haar man is opgenomen in Wijckersloot. De dochter uit Limburg
komt redelijk veel langs en gaat dan bij mevrouw
haar thuiswerk doen. Mevrouw vindt dat heerlijk.
Mevrouw leest graag en houdt van Griekse talen.
Thea vond het een gezellig bezoek.
Mevrouw P.C. den Hollander-Holsteijn vond het
erg fijn dat Els haar belde. Mevrouw heeft in het
begin van de pandemie haar man aan corona verloren en daar heeft ze het erg moeilijk mee. Temeer
omdat ze geen afscheid heeft kunnen nemen. Het
echtpaar was 56 jaar getrouwd en iedere dag bij
elkaar. Ze gingen elke week bij de Gouden Leeuw
eten; op vakantie gingen ze niet.
Meneer D. Heijmans werd 94 jaar en vond het fijn
dat Tineke opbelde. Meneer doet de boodschappen voor zijn vrouw. Mevrouw is slecht ter been
maar loopt zo lang als het gaat haar rondje Leidseweg. De schoondochter is hun steun en toeverlaat.
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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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VOOR PORTRETTEREN - REPORTAGES
BEDRIJFS - EN SPORTFOTOGRAFIE
Door: Nico Fennes
U wilt een foto van topkwaliteit? Door een professional geschoten in een fotostudio? Haarscherp in briljante kleuren?
Super hoogglans of liever in een mat effect? Op een fotopaneel van aluminium, hout of speciaal papier? Dan kunt u bij
MijniDé Foto aan de Schoolstraat 184 terecht.
Vorig jaar zomer nam fotograaf Jules Perel de fotowinkel van v.d. Boogaardt over en doopte het om in MijniDé Foto, een winkel
voor portretfotografie, reportages, fotoafdrukken, het maken van pasfoto’s, digitaliseren van dia’s en analoge video-opnames en
allerhande fotolijsten en accessoires. Jules zette al eerder zijn zinnen op het maken van professionele portretten en vakprints.
De coronacrisis bracht het uitvoeren van zijn ideeën in een stroomversnelling. Met zijn zwager Götz richtte hij een fotostudio in
en plaatste afdrukapparatuur waarmee hij in eigen beheer hoogwaardige fotoproducten levert. Bij MijniDé kunt u kiezen voor een
voordelige afdruk op standaard fotopapier of een vakprint.
Vouchers voor een vakprint portretfoto
Voor 65-plussers is er een speciale voucheractie. Vaak hoor je dat mensen op hun oude
dag geen goede kwaliteitsfoto van zichzelf
hebben, terwijl zij wel elk jaar de schoolfoto’s
van de kinderen lieten afdrukken. Het is dan
zo jammer om jezelf over te slaan. ‘Met de
juiste dosis belichting kan ik de levenservaring van ouderen heel mooi in een portret tot
uitdrukking laten komen’, zegt Jules. Daarom
richt hij zich met deze voucheractie tot de senioren. De voucher geeft 60 procent korting
op het maken van een portretfoto en een
vakprint tot A4 formaat. U betaalt slechts 45
euro voor meerdere fotoshoots waarvan u
de beste in een topkwaliteit afdruk meekrijgt.
Voor dezelfde prijs kunt u ook als paar op de
foto, maar wilt u elk een eigen fotoafdruk dan
komen er vanzelfsprekend kosten bij. Jules
geeft persoonlijke aandacht en schenkt er
ook nog een kop koffie bij in. Zie het als een
uitje wat leuk is om te doen.
Deze aanbieding blijft tot aan de zomer geldig
of totdat de vouchers op zijn. De leden van
de Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
vinden de voucher in de Nieuwsbrief. En de
vouchers zijn ook als cadeau-idee in de winkel verkrijgbaar. Best een leuk cadeau-idee
van MijnIdé Foto. Verwen uzelf eens met zo’n
uitje voor een kwaliteit portretfoto!
Jules stapt binnenkort over van MijnIde.nl
naar de nieuwe website MijnIdefoto.nl. Een
afspraak maakt u door het invullen van het
contactformulier op een van deze websites of
door met Jules te bellen op: 06-144 256 00.

Teun en Jenny van Tol. Foto: Jules Perel/MijnIdeFoto
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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

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.

Een portret van Jan en Alberta
Slootweg-Tipker
Alberta wil meer weten over twee foto’s die zij instuurde. De redactie belde erover en pakte meteen deze kans om over Alberta
(74) en haar man Jan (78) te schrijven.

Met de VOV naar Rusland

Jan en Alberta Slootweg zijn lid van onze vereniging en tevens lid van de
Wassenaarse badmintonclub waar Aat Stahlie bestuurslid is. Onze Aat zit
ook overal in. Wat jaren geleden bespraken zij vakantieplannen onder de
koffie. Aat bracht Jan en Alberta ertoe mee te gaan met de Ruslandreis van
de VOV. En zo liepen zij wat later met de VOV in Moskou rond. Hiermee
ging een aloude wens van Alberta in vervulling.

Familiebezoeken in de Bijdorpstraat

Alberta heeft een sterke band met de Bijdorpstraat. Alberta’s moeder, Annie van Leeuwen, is er geboren en groeide tot
aan haar trouwen bij haar oma op, die in dezelfde straat woonde. Oma van Leeuwen trouwde in 1927 met Jan Baardwijk,
die voor de Blauwe Tram werkte. Zelf is Alberta op de Van Zuylen van Nijeveltstraat 115 in Wassenaar geboren. Zij ging
vaak bij haar familie op bezoek en herinnert zich de Bijdorpstraat in die jaren nog goed. Bekende namen uit die tijd komen
bovendrijven: oom Rook, tante Riek, oom Jan de mollenvanger, tante Jans en schoenmaker Frans Rietbergen. Oom Jan
hield van een borrel in het Wapen van Voorschoten. Alberta kreeg wat geld als zij een borrel voor hem bestelde. ‘Dan kan
je weer op de kermis draaien’, zei hij dan.

Betrokken vrijwilligers

Alberta en Jan zijn betrokken verenigingsleden en dragen hun steentje bij. Zo’n twintig jaar geleden begon Alberta in de
55+ groep van de badmintonclub. ‘Een te gekke hechte groep’, zegt Alberta. Door reuma moet zij het actief badmintonnen
aan zich voorbij laten gaan. Maar het organiseren van wedstrijden en evenementen gaat haar nog goed af. En Jan bezorgt
al jaren de Nieuwsbrieven bij de VOV leden in Wassenaar.

Genieten van het leven

Jan en Alberta dreven Slagerij Slootweg in de Kerkstraat van Wassenaar. Zij woonden boven de winkel. Na de 5 bypassen, die Jan i.v.m. zijn hartklachten kreeg, besloten zij te stoppen. En na 40 jaar hard werken vonden ze het welletjes
geweest. Nu wonen zij aan de Burmanlaan waar zij van het leven genieten. Dat doen zij ook vanuit Tuinpark Ruigelaan in
Katwijk waar zij al 50 jaar een behoorlijk tuinhuis bezitten. Jan en Alberta leiden een sociaal leven. Ondanks hun gezondheidsklachten staan ze altijd klaar om anderen te helpen.

Een schaatsgekke familie

Jan was een goede schaatser. In de tijd van Ard en Keessie kon hij al goed
meekomen. Elk jaar schaatste hij in Duitsland of Oostenrijk; de Alternatieve
Elfstedentocht Weissensee wel 30 keer. Dat gaat nu niet meer. Hun dochter
schaatst de Weissensee nog wel en ze onderhouden een warme band met
de vriendengroep van het schaatsen.

Vragen over foto’s

Alberta vond foto’s van haar moeder
terug waar ze graag meer over wil
weten. Op de ene foto staat juffrouw
Eskes die van 1924 tot 1952 hoofd
was van de Hervormde Kleuterschool
aan de Schoolstraat. Het meisje links
is Alberta’s moeder. Mej. Eskes in het
midden. De vraag is wie het meisje
rechts op de foto is?
De andere foto vond Alberta in haar moeders bijbel. Het is een afbeelding van een
schip met een Bijbelse tekst. Op de achterzijde staat een datum: 16-09-1928. Wat
betekent het en waarom zou ze het toen hebben gekregen?
Als u antwoorden op deze vragen van Alberta heeft, stuur ze dan naar:
kopij@vovvoorschoten.nl
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Tjiftjafs en Katteklootjes
Door: Elly Vogelaar

Foto: Hans Hillewaert

Lentebodes. Na de winter kijken we er naar uit. Mogen we het al lente noemen als we de eerste krokussen of sneeuwklokjes zien?
Of mag dat toch pas op 21 maart? De natuur stelt daar geen vaste datum voor. Jaargetijden vloeien naadloos in elkaar over en
niets staat vast. We laten ons zo gemakkelijk op het verkeerde been zetten met een vriendelijk zonnetje, maar een paar dagen
later staan we sneeuw te ruimen met de dikke winterjas weer aan.
Trekvogels plannen het meestal wel goed. Ze komen het ene jaar wat vroeger terug en het andere jaar wat later, afhankelijk van
het weer in hun overwinteringsoord. Net als bij het vertrek uit Nederland, bepalen ze op basis van de verandering in daglengte
wanneer ze weer terug gaan vliegen naar ons land om hier hun broedseizoen door te brengen. Als de terugkerende vogels insecteneters zijn, moet de temperatuur hier midden op de dag toch wel richting 15 graden gaan, anders vliegen de insecten nog niet
en moeten ze het hebben van het in en op de grond kruipende spul om hun lege maag mee te vullen. En reken maar dat die leeg
is, na zo’n lange vliegreis! Sommige komen van héél ver, andere zijn niet verder geweest dan bijvoorbeeld Spanje, maar dan toch!
Altijd een reis vol afzien en gevaren. Alle soorten jonge vogels, dus ook van de zaadeters, worden overigens straks gevoerd met
insecten, wormen, rupsen en larven. Als je de hoeveelheid leest die nodig is om al die bekjes en buikjes te vullen, dan verbaas
je je erover dat er nog zoveel jonge vogels groot worden! De pot vogelpindakaas mag wel blijven staan of hangen; dat eten de
ouders zelf, als ze een makkelijke dag willen.
Voor mij voelt het al echt als lente als ik de tjiftjaf weer hoor. Al moet ik eerlijk zeggen dat niet alle tjiftjafs tegenwoordig nog wegtrekken in de winter. In de laatste zachte winters vonden ze de temperatuur in onze eigen kustgebieden blijkbaar goed genoeg.
Het merendeel van onze tjiftjafs is echter in het najaar naar Spanje, Portugal, of zelfs wel naar Marokko gevlogen om te overwinteren. Die keren pas in april weer terug naar hun broedgebied. Het vrolijke roepen dat ik vaak al eind februari voor het eerst hoor,
zal dus van thuisgebleven tjiftjafs zijn. De roep van dit vogeltje is voor iedereen onmiskenbaar, want hij roept zijn eigen naam in
een vrolijke serie achter elkaar: tjif-tjaf, tjif-tjaf… Let er maar eens op, echt niet te missen! Al is het wel een hele toer om hem te
ontdekken, want het is maar een onopvallend, klein vogeltje met een bruin-groene kleur. Zolang het mannetje zijn roep laat horen,
heeft hij nog geen vrouwtje gevonden, dus zijn liedje kan de hele lente door klinken, soms wel tot in de zomer. Je kunt hem overal
horen. In het bos, maar ook in tuinen met bomen en struiken; overal waar de bodem bedekt is met dichte vegetatie. Dat is vooral
belangrijk als het broedseizoen gaat beginnen. Hun nestje maken ze namelijk altijd laag in de struiken of zelfs op de grond. In de
dichte begroeiing voelen ze zich veilig. Hoewel, veilig…. In onze tuinen is de kat één van hun grootste vijanden.
Katten . . . dat brengt me weer bij een andere echte lentebode: speenkruid, want de nog altijd gangbare volksnaam voor speenkruid is ‘katteklootjes’. Vanaf begin maart komen zijn glimmende gele bloemetjes al tevoorschijn boven het diepgroene blad. Zó
knalgeel, daar moet je wel vrolijk van worden! Ze hebben acht tot twaalf puntige kroonbladeren, anders dan de boterbloem (van
dezelfde familie) die ronde kroonbladeren heeft en later bloeit. In bossen waar de ondergrond met name in het voorjaar wat
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vochtig is, kleuren dan hele vlakken onder de
bomen geel, net als veel slootkanten. Speenkruid bloeit ook bij mij in de tuin. Met mate,
want die vrolijke bloeiers worden gewoonlijk
ingedeeld bij de ongewenste ‘onkruidsoorten’
die erg kunnen gaan woekeren.
Toch laat ik altijd een paar polletjes staan; ze
bloeien op een moment dat de tuin wel wat
kleur kan gebruiken en als er van lieverlee
meer tuinplanten gaan uitlopen en bloeien,
staat het speenkruid zijn plekje zonder probleem af en gaat alweer in ruststand tot het
volgend jaar. Wat teveel lijkt te worden, kan er
gemakkelijk uitgetrokken worden.
En dan zien we waar het speenkruid zijn naam
(en bijnaam) aan dankt: ze hebben ronde of
ietwat langwerpige wortelknolletjes die wel wat
doen denken aan speentjes, of, jawel, aan het
niet te missen lichaamsdeel van een fiere kater.
Zo kregen vroeger veel planten hun naam. In
een tijd dat katers vrijwel nooit gecastreerd
werden, was die overeenkomst voor iedereen duidelijk. Daarnaast werd speenkruid ook
echt in verband gebracht met speen – zowel
als zijnde aambeien, als zijnde de uiers van
koeien.
Hoe aambeien ermee behandeld werden weet
ik niet, maar ontstoken uiers werden gedept
met een afkooksel van de knolletjes en gekneusd blad. Knolletjes en blad bevatten echter een sterk bijtende en giftige stof, dus het
zal geen pretje geweest zijn op zulke gevoelige lichaamsdelen! Het pure sap werd heel
vroeger zelfs gebruikt als pijlgif!
Vroeger, ja, toen dacht men dat de vogels die
in het najaar wegvlogen en in het voorjaar
weer terugkwamen, zich in de winter verborgen hielden of in winterslaap gingen.
Vroeger werd speenkruidblad ook wel eens
gegeten, als sla. Het bevat veel vitamine C en
daar was in die tijden nogal eens gebrek aan.
In ieder geval moest het geplukt worden vóór
de bloei, want daarna ontwikkelen zich de gifstoffen en de bittere smaak.
Grazende koeien eten geen speenkuid. Ze
willen ook alleen nog maar uierzalf op hun
spenen en géén bijtend speenkruidaftreksel.
Goed spul overigens, uierzalf! Toen de boerinnen merkten hoe zacht de handen van hun
mannen werden, begon men allerlei nieuwe
toepassingen met uierzalf te bedenken. De
wetenschap staat nooit stil. Neem voor die andere ‘speen’ maar sperti…

Foto: Adri de Groot

Foto: Adri de Groot

Foto: Ad van Benten
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Gaat u verhuIzen? Heeft u klussen in- of

rond het huis? Bel RvR Verhuizingen & Diensten.

RvR verhuisdiensten gaat verder dan alléén verhuizen. Wij bieden u desgewenst een
totaaloplossing in diensten vóór, tijdens en na de verhuizing. Tevens kunt u bij ons
terecht voor klussen en onderhoud in en rond het huis, want ook daarbij kunnen
wij u gewoon van dienst zijn!
Meer weten? Informeer naar de mogelijkheden.
info@rvr-verhuisdiensten.nl • www.rvr-verhuisdiensten.nl

06 14 47 66 77

voorschoten

FOTORUBRIEK

Herkent u deze foto?

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

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

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

februari-foto

Volgens mij zijn het de noodwinkels die in de
70er jaren in de in aanbouw zijnde wijk NoordHofland aan de Abraham van der Hulstlaan
waren neergezet.
Op de voorgrond is een bankgebouwtje,
hoogstwaarschijnlijk de Rabobank.
Daarnaast is de Spar, waar de bekende slager van Eijk al een slagersafdeling had. Daarnaast zat drogisterij Groen. De gebouwtjes
daarnaast weet ik niet zo goed meer, maar ik
meen te herinneren dat er brandweerwagens
in stonden.
Wij woonden tot eind 1975 aan het laatste stukje van de Leidseweg en hebben de
nieuwbouw van Noord-Hofland dichtbij meegemaakt.
Leny Bakker-van der Hulst

De accommodatie van de kleine vertrekken die in de zeventiger jaren aan de Abraham van der Hulstlaan in de wijk
Noord Hofland stonden werden gebruikt door middenstanders.
Ik herinner mij dat daar een levensmiddelen winkel aan de Spar toebehoorde. In de ruimte was voor keurslagerij van
Eyk een eigen gelegenheid gereserveerd, toen een bescheiden bedrijfje, in vergelijking met de tegenwoordige de
winkel aan de Beethovenlaan.
Mijn vermoeden is dat de kleine onderkomens, zoals de foto laat zien niet harmonieerden met de omgeving.
Er moest iets moderns voor in de plaats komen wat uiteindelijk resulteerde in een noodzakelijk gezondheidscentrum
dat tot op de dag van vandaag druk wordt bezocht.
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?

Oproep
Daar keek ik toch wel even van op: Prinses Amalia kreeg
een dienstplichtbrief. Oftewel: ze werd opgeroepen om
haar dienstplicht te vervullen. Alleen.... de opkomstplicht
is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Wat dus zoveel inhoudt
dat de dienstplicht nog steeds bestaat maar voor onbepaalde tijd is opgeschort.
Nee, dat wist ik niet. Maar eigenlijk had ik het wel kunnen
bedenken. Zo typisch Nederlands. We beslissen om geen
besluit te nemen, schuiven het liever naar voren..
Ondertussen stellen we wel eens een commissie samen
om de gevolgen/veranderingen te bekijken. Zo is er nu berekend dat het herinvoeren van de dienstplicht een miljard
gaat kosten.
Nee, dan maar alle meisjes, die in 2003 geboren zijn, toch iets meer dan 100 000 - ook een oproep sturen.
Eigenlijk was ik hier niet zo heel erg verbaasd over. Waar
ik zowat stijl van achterover viel was dat in 2018 de Tweede Kamer dus het besluit had genomen dat er niet langer
gediscrimineerd kon worden en niet meer alleen mannen
opgeroepen moesten worden om hun - opgeschorte dienstplicht te vervullen. Hé? Hadden we geen geëmancipeerd Nederlands leger?
De dienstplicht werd in 1810 door de broer van Napoleon
in Nederland ingesteld. En ik snap echt dat het Franse leger nu niet direct op heel veel Jeanne d’Arc’s zat te wachten. Maar meer dan 2 eeuwen was er dus geen gelijke
behandeling en was het alleen aan de Nederlandse man
om Koningin, Volk en Vaderland te dienen.
Maar er waren toch ook Marva’s en Milva’s? bedacht ik
me ineens.
Ja echt, vrouwen waren niet gewenst, wat heet, ze werden uitgesloten van militaire dienst. Men ging er eigenlijk
van uit dat ze niet in staat waren om volk en vaderland
te verdedigen. In de Tweede Wereldoorlog werd echter
steeds duidelijker dat veel vrouwen in het verzet zaten en
vaak ook gevaarlijk werk deden.
Zelfs de Prinses Irene Brigade in Londen kon er geen verandering in brengen.
Wel werd er een Vrouwen Hulp Korps opgericht, een

groep ongewapende vrijwilligsters die voornamelijk ingezet konden worden voor humanitaire taken.
Weet u wie het helemaal niet begrepen had op vrouwen
in militaire dienst? Koningin Wilhelmina!!! Die schoof het
besluit maar voor zich uit. Totdat hier door een handtekeningenactie van de Zeeuwse telefoniste Francien de
Zeeuw massaal tegen werd geprotesteerd. Eind oktober
1944 werd dan de MARine Vrouwen Afdeling (MARVA)
opgericht.
Deze vrouwelijke leger vrijwilligers werden na de Tweede
Wereldoorlog uitgezonden naar Nederlands-Indië. Goh,
in alle reportages zag ik die jonge dienstplichtigen maar
Marva’s? Ze moesten dan wel minstens 22 jaar zijn en
schriftelijke toestemming van hun ouders hebben.
Hoewel ze ‘de Zeemeerminnen’ genoemd werden, waren deze Marva’s toch eigenlijk niet meer dan ‘verklede
typistes’. Voor de Milva (MILitaire Vrouwen Afdeling) en
de Marva werd dan in 1951 besloten het takenpakket uit te
breiden en er een beroepskorps van te maken. Maar veel
meer dan verpleegkundige, administratief medewerker of
boekhoudster was er toch niet voor hen weggelegd.
Pas eind jaren 70 mochten vrouwelijke militairen ook varen, vliegen en vechten – als je er maar hard genoeg voor
vocht. Sinds 2020 zijn ze dan toch ook welkom op onderzeeërs.
Als vrijwilligers dienden de vrouwen in jasje, overhemd,
das en rok met daaronder van die lekker dikke kousen.
Was je beroeps geworden dan kon je er in het begin op
rekenen dat, als je vroeg om een jekker maat 38/40, er
schouders werden opgehaald: de kleinste (heren)maat
was immers maat 46 en daar kon je het mee doen.
De klap op de vuurpijl was dan weer wel dat je je de rechtmatige eigenaar mocht noemen van… een zwembroek.
Nee, badpakken hadden ze toen nog niet in het leger, in
geen enkele maat.
Zal, zoals Willem Alexander, Prinses Amalia in dienst
gaan ? Reken maar dat haar vader op zal kijken, en hoe,
als zij leert om een onderzeeër te helpen besturen.

MOnique

rubriekVOV@gmail.com
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Stem!

Dico van Barneveld
Het kan u niet ontgaan zijn dat we op 15/16/17 maart onze
stem kunnen laten horen en aangeven hoe we geregeerd
willen worden. Vroeger was het een plicht, nu is het een
recht. Maar ik zou zeggen: een morele plicht. Wie zijn stem
niet uitspreekt verbeurt daarmee het recht om commentaar
te hebben over hoe de Tweede Kamer het kabinet aanstuurt.
Kortom: wie niet stemt, stemt toch: je geeft daarmee ruimte
aan die partij waar je het minst voor bent.
Ik heb weer mijn eigen verkiezingsprogramma geschreven
om helder te krijgen wat ik idealiter van de regering van ons
land zou willen zien. Het verkiezingsprogramma van geen
enkele partij dekt mijn privé-wensen. Dus zoals wij allemaal
moet ik leven met een compromis, zoals dat in een coalitie
bereikt moet worden.
Ik geef jullie hier mijn belangrijkste uitgangspunten; eigenlijk leefregels. Niet om te propageren dat jullie het met mij
eens zullen zijn. Maar wel om te bedenken: Hoe denk ik daar
ECHT over.
Ik geef mijn stem niet aan een partij waarvan ik verwacht dat
ze niet in een nieuwe coalitie zitten; sowieso niet aan een
splinterpartijtje. Ik ben voor een kiesdrempel. Kleine partijtjes
met vaak 1 partijthema geef ik het advies: zorg dat je je bij
een grotere partij aansluit en streef binnen die partij naar
aandacht voor de zaken die jullie hoog zitten. Daarom ben ik
tegen een ouderenpartij. Onze belangen kunnen prima door
de leidende partijen gewaarborgd worden.
Ik houd van vredelievende partijen. Mijn stelregel is: Niet
iedereen hoeft je vriend te zijn maar je kan wel vriendelijk
tegen alle medemensen zijn. Tenzij ze over, wat voor jou ‘de
schreef is’, zijn gegaan. Repatriatie van refugees, die hun
best doen om in Nederland een toekomst op te bouwen; natuurlijk inclusief het spreken van de taal en het gehoorzamen
van onze wetten en niet om de hand op te houden, vind ik
uit den boze. Ik hoor mensen wel eens denigrerend spreken
over: Gelukszoekers! Zijn we dat niet allemaal?
Ik ben niet voor partijen op religieuze gronden. Niet van Islam-aanhangers en ook niet zich Christenen noemende, net
zomin als Joodse, Boeddhistische of Taoïstische of welke
religie dan ook. De vrijheid om te belijden wat je gelooft is

in onze grondwet verankerd. Maar aan alle religies kleven
regels die niet stroken met onze wetten. Gelijkwaardigheid
tussen mannen en vrouwen is een voorbeeld.
Het is mooi als je wat je gelooft dagelijks op een positieve
manier in de praktijk brengt. Dat kan ook in seculiere politiek
tot uitdrukking komen.
Ik ben voor een Verenigd Europa en op den duur voor de
Verenigde – alle! – Naties. We moeten alles op alles zetten
om de Aarde te laten overleven.
Dus ik wil naar 1 paspoort voor alle inwoners van Verenigd
Europa. Wie dat niet wil of mag, moet terug naar zijn/haar
land van oorsprong! Keuzes moeten gemaakt worden; niet
van 2 walletjes eten.
Ik ben tegen belastingontduikers. Ik wil het woord belasting
graag veranderen in solidariteitsbijdrage. Het komt ons allen
ten goede. Ik ben bijgevolg ook tegen belastingparadijzen.
Ik ben voor meer vrouwen in de politiek. Mannen zijn vaak
haantjes en vrouwen hebben meestal een uitgebalanceerder
oordeel. Ik geef mijn stem beslist aan de vrouw waarvan ik
verwacht dat zij ‘het verschil kan maken’.
Ik ben voor maatschappelijke dienstplicht.
Ik ben voor betere beloning van mensen die mensen helpen.
Ik ben voor beter en aangepaster onderwijs met personeel
dat betaald wordt naar de belangrijkheid van de functie.
Ik ben voor een toekomstgerichte kennisindustrie binnen het
VE (Verenigd Europa).
Ik ben voor een krijgsmacht die ingezet wordt bij binnenlandse strubbelingen en noodtoestanden; zoals het vaccinatieprogramma.
Dit is geen uitputtende lijst. Er zijn nog meer zaken waar ik
voor of tegen ben. Het gaat mij niet om de lezer te beïnvloeden naar mijn zienswijze, maar wel om zelf te inventariseren:
Wat vind ik nou echt belangrijk? En zoek dan de partij waarvan je verwacht dat je de grootste kans hebt iets van jouw
idealen terug te zien.
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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

GISELLA

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Het leven gaat door
Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen
De lockdown is er, de avondklok is er, het vaccin is
er. Maar welke prijs wordt ervoor betaald? Hoog, veel
te hoog.
We hebben Huis ten Bosch niet bestormd en onze
parlementariërs zijn niet in de Tweede Kamer op de
vuist gegaan maar noch de toon noch de lichaamstaal waren erg vriendelijk.
De koude januari was een hete maand!
Het is nu bijna een jaar dat onze levens totaal zijn
veranderd door een pandemie die we in de kortste tijd
dachten te overwinnen en zitten we nog steeds met
angst en ongeloof te wachten: zal het eindelijk beter
worden of...?
Was de avondklok eigenlijk een goed idee? Het was
wel een noodzakelijk kwaad om de besmettingen en
de ziekenhuisopnamen terug te dringen, maar we weten het allemaal: Nederlanders dulden geen dictatoriale neigingen.
De gewone Nederlander heeft al veel levensgenot,
privacy en gerief opgeofferd. Hij heeft zijn opa en oma
beschermd en de opa en oma van Jan, Piet en Klaas
ook.
Hij heeft het zorg personeel toegezongen, hij heeft
naar persconferenties geluisterd en hij heeft zich bijna de gebarentaal eigen gemaakt. Maar nu is het genoeg, hij
heeft er genoeg van en het kan hem niet schelen dat in andere
landen de toestand nog erger is of dat in de oorlog zijn landgenoten omgekomen zijn of honger hebben geleden.
Neen, wat hem op het moment interesseert is zijn eigen leed:
kinderen die blèren, pubers in opstand, zielige (schoon)ouders,
mondkapjes, eenzaamheid, talkshows van deskundologen die
elkaar tegenspreken, politici met grote ego’s die ruziën, vaccins en er is meer, teveel om op te noemen.... en geen biertje
bij de kroeg waar Jan, Piet en Klaas hetzelfde voelen net als
trouwens Marietje, Ingrid en Petra!
Herinnert u zich beste VOV-ers hoe verlangend we op de persconferenties van de ‘Driekoningen’ zaten te wachten? En hoe
is het nu? Ik kijk niet meer, het zal weer hetzelfde liedje zijn,
het uitgestrekt gezicht van de premier met zijn onberispelijke
coiffure, de mooie kuif van Hugo met z’n spannende schoenen
en dat we nog steeds in de gevarenzone zitten. Ziekenhuisbedden nog steeds bezet en de litanieën over de vaccins en
de onbetrouwbare farmaceuten verhogen de treurigheid.
Wie gaat eerst? Onze oude Koningin is voorbeeldig. Ze zal
zich laten vaccineren als haar leeftijdgenoten aan de beurt
zijn. Chapeau voor de ex Majesteit!
We moeten wel slikken dat in vergelijking met andere Europese landen, die naar hartelust prikken, wij achteraan bungelen.... net voor de Bulgaren. Niet treuren, je kan niet altijd
Jantje de voorste zijn. Veel erger en echt om te treuren is ons
gezichtsverlies bij de parlementaire ruzies rondom de avond-

klok. De namaak oude Mozart spuugde gewoon venijn, waar
haalt hij de energie vandaan? Maar het ging door en door en
in het beruchte weekend van 01-24/25 kwamen alle frustraties
naar boven en het werd dramatisch. Protesteren, de vrijheid
van mening verdedigen, daar hebben we recht op!
Niet om te vernielen, te plunderen, zorgverleners en politie
te treiteren en enorme ravages aanrichten. Toen ook nog de
‘voetbalhooligans’ van Tilburg, in dezelfde kledij als de ‘opstandelingen’ de politie wilden helpen om de stad te beschermen....
neen, daar heb ik geen woorden voor.
Het bloed van het gezag kookte: het woord ‘burgeroorlog’ viel
en het ‘tuig’ moest gestraft worden, snelrecht met celstraffen,
betaling van de schade, boetes, geen taakstraffen, die waren
te mild.
Straffen, zeker. Maar het liefst taakstraffen in ziekenhuizen,
waar vooral de amateur-oproerkraaiers echte ellende kunnen
aanschouwen. Maar svp, noem ze geen ‘tuig’.
Vergeet niet: het zijn Nederlanders, onze landgenoten, Zijne
Majesteits onderdanen!
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam koos de juiste formule: geen gebrul, geen ‘tuig’, hij sprak ze aan op hun gedrag...
en sprak ook de ouders van de jongeren aan. Ik vond hem
indrukwekkend.
“Meneer Aboutaleb, u bent een man naar mijn hart.”
Langzamerhand zijn we allemaal Coronamoe. Nu nog het
prikken en dan ‘ouderwets bidden’ en hopen op een voorjaar
met veel zon, vogels, muziek, winkels, kroegen, restaurants,
vreugde, vrolijke kleuren en gelukkige mensen!!!
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Ingezonden
Een bijzondere Kerkgang
Als de koster maandag ‘s avonds in de kerk aan ’t vegen slaat
Komt ie heel wat dingen tegen die het kerkvolk achterlaat
Pepermuntjes, snoeppapiertjes, kauwgom, aan de bank geplakt
En allemaal vieze natte peuken, zomaar op de grond gekwakt.
Sjaaltjes, hoedjes, liturgietjes, nu en dan een regenjas,
En een enkele keer een parapluutje, midden in een regenplas.
Maar wat de koster van de Nieuwe Kerk laatst weer gevonden had
Is bijna niet te geloven, een mirakel zogezegd…
Dus maandagavond ging de koster, als vanouds de kerk weer rond
En wat zag hij daar toen liggen, open en bloot daar op de grond?
Hij wrijft zichzelf eens in z’n ogen, daar wat ligt er, zwart op wit…
Onvervalst en onverholen, een vriend’lijk grijnzend kunstgebit.
Wat een tijd, zucht de koster, dit is eigenlijk geen werk
Het zou niet moeten kunnen, een kunstgebitje in de kerk
Het ligt bij plek zes, in bank zeven, van vak vijf in ’t kerkgebouw
De koster weet, daar zit gewoonlijk Lange Arend en z’n vrouw.
Lange Arend die getrouwd is met de dochter van Jaap Wrat
Niesje heet ze en ze wonen achteraan op ’t Schelpenpad.
Maar, denkt de koster, ik heb zondag Lange Arend toch gemist
Dan moet het van Niesje zijn, want zij was er wel, beslist.
Ik zal ’t wel even langs gaan brengen, Arend is een beste vent
Denk de koster bij zichzelf en …het is geen zuinige krent.
Dus stapt de koster een poosje later, vol vertrouwen op zijn fiets
Maar wie komt er na zijn bellen aan de voordeur…..dat is Nies.
En het eerste dat hem opvalt, dat is Niesjes kakement
Want haar tanden en haar kiezen, zijn nog rijkelijk present.
Goedemorgen koster, wat brengt jou hier, kom eens binnen man
Toch geen narigheid mag ik hopen, je kijkt me zo verwezen an.
Nee, zegt de koster haastig, nee dat is maar schijn
Maar ik heb wat in de kerk gevonden, en ik dacht dat ik bij jou moest zijn.
Ik vond het bij de plek waar je man gewoonlijk zit
Laat me raden zegt Niesje dan, is het soms een kunstgebit?
Niesje hoeft niet lang te kijken, Ja, daar heb ik kennis an
Ik dacht het al, wis en zeker, ’t is het gebitje van mijn man.

Hij gaf haar rode rozen
aardbeien en frambozen
schoenen hele mooie
en ook chirurgische cosmetica
de mooiste reizen verder weg
en zangers met gitaren.
Hij gaf haar
‘n auto ‘n boot en ‘n paard
juwelen en ‘n voizolaar
et cetera – et cetera.
Toen zij om een koosnaampje vroeg
kon hij er geen verzinnen – hij zei –
dat zij er niet om zeuren moest.
Met trillende lip pruilde zij
dat hij een dichter had kunnen vragen.
Hoe het eindigde dat laat zich raden.
Nu bakt zij koekjes
van eigen deeg
eigen meel
en van haar zelf gekarnde boter.
Zij bakt ze in de voizolaar
die drukt daar een koosnaam op
prulletje bijvoorbeeld en dan zijn ze klaar.
Velen raken erdoor geïnspireerd – en dat
verblijdt haar weer.
© Nella Heurkens

Arend had al een paar dagen, een zere opgezette mond
Dat is waarom hij op zondag, ook niet naar de kerk toe kon.
Ik moest hem alleen achterlaten, maar dat was niet zo vertrouwd
Omdat hij veel te graag van een hartigheidje houdt.
Hij durft het rustig te besteken, wat hij al eens meer heeft gedaan
om mijn vlees half op te eten, toen heb ik zijn tanden in mijn tas gedaan.
Ze zijn er zeker uit gevallen, daar heb ik niet aan gedacht.
Koster, je wordt bedankt hoor, dat je het hebt langs gebracht.
Een ding nog, zei ze breed en lachend, heeft het toch nog goed gewerkt
Al was Arend dan verhinderd, zijn gebit heeft wel ge-kerkt!
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Ingezonden
‘Sluit ouderen niet uit, maar aan!’

Tabletactie voor senioren
van Voorschoten Voor Elkaar
Zit u door corona vaker alleen thuis? Wonen uw (klein)kinderen ver weg en zou u best eens willen beeldbellen met ze,
maar weet u niet hoe? Of lijkt het u leuk om af en toe een spelletje te spelen met iemand op afstand? Dit kan allemaal
met een seniorentablet, en nog veel meer!
De wereld is de afgelopen jaren flink veranderd. Digitale middelen zoals computers en smartphones zijn niet meer weg
te denken uit ons leven. U heeft misschien wel eens iets gedaan met een laptop of zo’n telefoon, maar dat sprak u toen
niet aan. Misschien begreep u het niet helemaal als iemand, bijvoorbeeld een kleinkind, het even snel wilde uitleggen. Of
was u bang om op de verkeerde knoppen te drukken.
Wat de reden ook geweest is, u hebt zich nooit verdiept in smartphones, computers of tablets. Maar nu de coronacrisis
het een stuk lastiger maakt om contacten te onderhouden of uzelf te vermaken, bent u wel nieuwsgieriger geworden naar
deze digitale middelen. Naar wat bijvoorbeeld een seniorentablet, voor u kan betekenen. U heeft alleen wat hulp nodig
om hier vertrouwd mee te raken.
Voorschoten Voor Elkaar wil u graag helpen via het project ‘Sluit ouderen niet uit, maar aan”. Hierbij kunnen geïnteresseerden een leentablet krijgen én begeleiding thuis door een vrijwilliger uit de buurt.
De vrijwilliger legt de werking van de tablet uit zodat u zelf aan de slag kan. Zo kunt u samen werken aan uw digitale
vaardigheden. Rustig thuis op uw eigen tempo. Uiteraard zorgen we ervoor dat deze vrijwilligersbezoekjes ‘coronaproof’
en veilig zijn. Als deelnemer mag u de tablet gedurende vijf weken lenen en daarna besluiten om deze wel of niet over te
nemen. Voorschoten Voor Elkaar koopt dan eventueel weer een nieuwe tablet om aan iemand anders te kunnen uitlenen.
Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer: 071 – 561 90 01. Na aanmelding neemt éénvan onze sociaal werkers contact met u op. Belangrijk om te weten: we komen nooit zomaar langs bij u, we maken altijd
eerst een afspraak. Er wordt (binnenkort) gestart met vijf tablets, dus het kan ook zijn dat u eerst op de wachtlijst komt.
Bent u familie of bijvoorbeeld mantelzorger van iemand met belangstelling?
Dan kunt u ook mailen naar: info@voorschotenvoorelkaar.nl.
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Ingezonden
Het verhaal van de soepsteen
Er was eens een vagebond die door het land trok en zich zo goed
en zo kwaad als het ging door het leven sloeg. Vaak bleef zijn
maag leeg en de wind floot door zijn versleten kleren.
Op een dag vond de man dat een warm soepje hem goed zou
doen. Wel bezat hij geen penny, maar hij wist dat in een boerenhuis in de buurt een vrouw woonde die wat simpel was. Dus
besloot hij daar zijn geluk te beproeven. Bij de rivier zocht hij een
mooie ronde steen uit die de grootte van een appel bezat. Toen
liep hij naar het boerenhuis en vroeg de vrouw of hij misschien
een pan en wat schoon water kon krijgen. Toen de pan met het
water voor hem stond, waste hij de steen tot die helemaal schoon
was en glom. De boerin stond erbij en keek verwonderd toe.
“Je geeft je veel moeite voor die steen,” zei ze.
“Waarom niet, goede vrouw,” antwoordde de vagebond, “het is
immers ook een soepsteen.”
“Een soepsteen?” vroeg de vrouw verwonderd, “betekent dat
soms dat je met deze steen soep kan koken?”
“Zeker,” antwoordde de vagebond zonder van zijn werk op te
kijken, “en zelfs een heel bijzonder smakelijke soep.”
“Wat zeg je nou? En kan iedereen dat?”
“Jahoor,” zei de vagebond, “natuurlijk heb je er wel een beetje
verstand voor nodig.”
“Ja dan..;” zei de vrouw verbaasd, “wil je me misschien verklappen hoe je zo’n soep van die soepsteen maakt?”
“Met groot genoegen, beste vrouw,” riep de arme hongerige man
uit.
Hij gooide het vuile water weg, liep met de vrouw het huis in,
zette de pan op het vuur, goot er een halve liter schoon water in
en legde er toen voorzichtig de steen bij.
“Zo,” zei hij en wreef in zijn handen, “nu kunnen we beginnen
met het koken.”
De vrouw keek oplettend toe, opdat haar geen enkele handeling
ontging.
“Wat peper en zout zouden geen kwaad kunnen,” mompelde de
hongerige man.
De boerenvrouw rende al weg om de kruiden te halen. Het water
begon te koken en de hongerige man fronste zijn voorhoofd: “Het
bindt niet genoeg,” zei de man als bij zichzelf, “een snufje meel
zou er nog bij moeten.”
De vrouw gaf hem gauw het meel aan.
De man roerde. De vrouw staarde geboeid naar de steen op de
bodem van de pan, die nu nog slechts onduidelijk te zien was.
“Ach,” zei de vagebond, “ik zie daar een bot schapenbout dat
je zeker aan je hond wilde geven. Dat is beter op zijn plaats in
onze soep.”
De boerenvrouw was eigenlijk helemaal niet van plan het bot
schapenbout aan haar hond te voeren, want er zat nog een groot

stuk vlees aan, maar opdat haar niets zou ontgaan, gehoorzaamde zij de vagebond zonder tegenspraak.
De man proefde de soep: “...smaakt goed en krachtig. Er ontbreken alleen nog een paar aardappelen.”
En zonder zich om de vrouw te bekommeren die haar ogen niet
van de borrelende soep in de pan nam, schilde de arme hongerige man een half dozijn aardappelen en deed die in de soep.
“De steen kookt goed uit,” verklaarde hij, nadat hij nogmaals geproefd had, “maar weet je wat de soep op smaak af zou kunnen
maken? Een paar uien!” Zo gezegd, zo gedaan. De hongerige
man sneed de uien en gooide ze in de pan.
“Zo,” verkondigde hij, “nu zijn we klaar. En dat zal je smaken...
zo’n goede soep heb je nog nooit eerder gegeten. Wil je direct
eens proeven?”
“Een beetje maar,” zei de boerenvrouw, “ik heb net mijn middageten op. Hier is een klein bord. Als je daar wat voor me in wilt
doen. O ja... het smaakt voortreffelijk. Wat zo’n soepsteen geen
wonderen kan doen! Kun je me de steen niet verkopen?”
“Ik geef je hem cadeau,” zei de vagebond royaal, terwijl de warme soep prettig door zijn koude en uitgehongerde lichaam in zijn
maag stroomde.
“Dat is al te goed,” zei de boerenvrouw, “maar dan moet je me
een plezier doen, en ook een paar kleinigheden van mij aannemen. Wat tabak, een stuk spek... en hier, neem ook nog dit flesje
met zelfgestookte jenever. Ik laat me niet graag door iemand in
goedgeefsheid overtreffen.”
De vagebond bedankte haar. Hij had zijn soep op. Hij stak de
geschenken in zijn zakken en stond op. “Hartelijk bedankt, goede
vrouw,” zei hij, “nu moet ik weer verder om ook elders aan de
mensen te tonen hoe je met een soepsteen omgaat. Het beste
en veel geluk!”
Daarop ging hij weer op weg. De simpele vrouw bleef haar buurvrouwen maar doorzagen over de heerlijke soep die je met een
soepsteen kunt maken. En daar zij zich ook iedere keer precies
aan het recept van de landloper hield, lukten haar soepjes met
de soepsteen steeds heel voortreffelijk.
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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

Recept
Preischotel met zalm

Hoofdgerecht | 20 min + 30 min oventijd | 4 personen
Heerlijke ovenschotel van laagjes aardappel, prei en zalm in een
romige saus gegratineerd met kaas

Ingrediënten

500 gr prei (in ringetjes)
250 gr creme fraiche
3 eieren
2 theelepels mosterd
800 gr aardappelschijfjes

400 gr zalmfilet
2 eetlepels olijfolie
snuf peper en zout
2 theelepels peterselie
1 handje geraspte kaas

Bereiding

Verwarm de oven op 180 graden. Kook de aardappelschijfjes in een grote pan water 5 minuutjes voor en giet daarna af. Bak de prei
in een pan met een eetlepel olijfolie 5 min kort totdat hij iets zachter begint te worden.

Klop in een kom de crème fraiche, eieren, mosterd, peper, zout en peterselie door elkaar. Snijd de zalm horizontaal een of twee keer
doormidden zodat je dunne plakken krijgt.
Verdeel de helft van de aardappelschijfjes over de bodem van een met olie ingevette ovenschaal. Bestrooi met een klein beetje
peper en zout. Leg de zalm hierover. Schep hier de gebakken prei over. Giet hier de helft van het eimengsel over. Dek af met aardappelschijfjes en giet hier de rest van het eimengsel over. Bestrooi met wat kaas.
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Zet de preischotel met zalm ca. 30 minuten in de oven tot de kaas mooi gesmolten is en de aardappeltjes gaar zijn.
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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.
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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 maart.
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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

