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Door: M.L.
Het is stil op straat en donker.
Wat lichtjes branden.
Geen mens te zien.
Alleen een poes die sluipt en spint.
Ik was mijn handen.
Ik zit voor de buis.
En kijk en tuur.

Ik hoor geruis.
Het is de adem van de wind.
Ginds rijdt nog een auto over de weg.
Met een mens in nood.
Er gaat een wagen met zuurstof voorbij.
Hij rijdt door rood.
Het water spat hoog op in de goot.

Van Greenway tot Filmtheater. Gesprek met Bob Blöte.
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Ik zal je leren”.
En hij toverde alles weer weg.
Toen kwam al het water.
Dat kwam er nu van!
Het water kwam hoog
in de straten te staan.
Toen gingen ze zwemmen daar
en hadden veel lol
Het werd druk in de straten, overvol.
Met badmuts of zonder
Ze stoeiden en gingen kopje onder.
De jurk hing hoog in de wilgen,
boven het land
Ga nooit toveren!
Het loopt uit de hand.....

Over lopende- en komende zaken en de ledenwerf-actie.
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Nico over o.a. de onderwerpen in de Nieuwsbrief
van deze maand.

Er was eens een vrouw,
die erg graag toveren wou.
Een toverstokje had ze al.
Ze toverde een jurk van kant
en goudbrokaat.
Ze wilde naar een bal.
En ja, ze wilde zonneschijn.
Maar die was er al.
Daarna wilde ze regen.
En daarna sneeuw en ijs.
Haar man werd boos.
“Je bent niet goed wijs!
Mijn sla en radijs
gaan naar de bliksem.
Mijn appels en peren.

Column door Dico van Barneveld.
Weer een mooi verhaal door Elly Vogelaar.
Rubriek over onderwerpen van vroeger.
Column van Gisella van Duijnen.
Column van Peter de Boer.

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

Ingezonden berichten door onze lezers
Deze maand weer een heerlijk recept van Marc Tierolf.
Elke maand een leuke puzzel.
Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.

ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

 SANDRA@SDJCOMM.NL

06 146 267 58

WWW.S DJCOMM.NL

Van de Redactie
Wijs op reis
Een terrasje pakken, museum bezoeken, naar een groot evenement, op vakantie? Het kan weer. En met het open
gaan van de ons omringende landen komen reizen naar het buitenland binnen bereik. Maar welk corona-bewijs is
nodig om een vakantiereis te maken? Brussel werkt hard aan eenduidigheid in vaccinatiebewijzen binnen de landen
van de Europese Unie. Zo komt er een Europees Digitaal Corona Certificaat (DCC), hét digitale bewijs om aan
te tonen dat u bent gevaccineerd, negatief bent getest of hersteld bent van corona. U kunt het digitale certificaat
binnenkort zelf aanvragen via de CoronaCheck-app. Best lastig allemaal. Op rijksoverheid.nl leest u hoe het werkt
(zoeken op ‘DCC’). De website van de ANWB geeft ook duidelijke informatie.
Bent u na het lezen van het artikel van MOnique helemaal in reisstemming gekomen? Bij de VOV zit u goed. De
reiscommissie koos leuke bestemmingen voor u. U kunt weer inchecken! Lees erover in deze Nieuwsbrief. Maar
wat te doen als u niet zo reislustig bent en liever vertier dicht bij huis zoekt? De vlag hangt aan de gevel van het
seniorencentrum. Dat betekent dat de VOV open is en een aantal activiteiten op stoom is gekomen. Het bestuur
vertelt er meer over. En de evenementencommissie haalt alles uit de kast om u een leuke dag of avond te bezorgen.
Voor ieder is er wat wils.
Lief en leed zat niet bepaald stil met het feliciteren van alle oudere jarigen en het bloemen brengen naar jubilerende
echtparen. Ook namens de redactie allemaal van harte gefeliciteerd. Dico pleit in zijn column voor ontwapening.
Ontwapend zijn al die glimlachende senioren die hun heil vinden bij de VOV. Na het lezen van het stukje van Gisella
wil ik u natuurlijk niet met mooie woorden beïnvloeden. U kiest toch zélf wel wat u leuk vindt en wat niet. Wat ik zo
mooi vind van de VOV is de inspraak die u zelf hebt. Laat van uw ideeën horen met een e-mail, telefoontje, briefje,
mondeling of op de Algemene Ledenvergadering. Iedereen mag meedoen en meedenken. De VOV is er immers voor
en door ouderen.
Enfin, de komende weken is er eindelijk weer eens strijd op de voetbalvelden. Hoe ver zal Nederland in het toernooi
komen? Op mijn werk speel ik mee in de EK pool. Wat denken jullie? Ik voorspel een droomfinale van Spanje tegen
Engeland. Hoe dan ook, het brengt in ieder geval sfeer en gezelligheid. Dat doet mij denken aan de tijd dat mijn vader
nog leefde en in de Langenhorststraat woonde. Bij elk EK of WK hing de straat daar vol met oranje vlaggetjes. De
buurt maakte een pool. Elke wedstrijd werd gekeken. Daar genoot hij zo van. Zo beleefde hij een paar mooie weken
en onderbrak het zijn gezapig leventje.
De redactie wenst u een plezierige zomer. Geniet van alles om u heen. Ga wijs op reis. ‘Watch your step!’ En pas
op voor de limonadewespen en muggencocktails. Hiermee sluit ik dit zomernummer af. Tot de Nieuwsbrief van
september!

COVERFOTO APRIL

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

Deze mooie foto is gemaakt door:
Willem Burwick.

Veel leesplezier!

Op de foto van de extra juni editie
zien we de ophaalbruggen aan de
Leidseweg Noord.

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

Vlaggen, overal vlaggen. Zoveel oranje vlaggen en
vlaggetjes dat het u misschien niet eens is opgevallen dat
ONZE gele VOV-vlag ook weer regelmatig uithangt. Maar
echt waar: We zijn begonnen! Het lange wachten is voorbij,
we mogen weer. Ons verenigingsgebouw heeft haar deuren
al kunnen openen voor diverse activiteiten, waaronder
de vrijdagmiddagsoos, handwerken en biljarten. Andere
groepen, zoals klaverjassen en bridge stellen het wegens
gebruikelijke zomerstop nog even uit tot september.
Het is een plezier om te zien dat ons clubgebouw, dat zo
lang stil was, weer gonst en bruist. Dat geeft iedereen in
onze organisatie nieuwe energie en ook het bestuur gaat
er weer extra gemotiveerd tegenaan. Het eerste belangrijke
agendapunt dat uitgewerkt moet worden is de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering. Vorig jaar moest die tot 3
keer toe worden geannuleerd en uiteindelijk hebben we
u alle stukken via de Nieuwsbrief voorgelegd, waarna u
gelegenheid had om te reageren. Voor dit jaar is de datum
vastgesteld op vrijdag 15 oktober 2021. Dat lijkt nog ver
weg, maar is gekozen met reden. Zo hebben de leden en
bestuursleden die vakantieplannen hebben gemaakt of
willen maken nu dat weer mogelijk is, ruim de gelegenheid
daartoe. De agenda van de jaarvergadering vindt u elders
in deze Nieuwsbrief. Noteer alvast de datum. We hopen dat
veel van onze leden aanwezig zullen zijn!
Belangrijk is dat vrijwel al onze leden inmiddels volledig
gevaccineerd zijn en dus weinig of geen risico meer lopen.
Met deze heel geruststellende wetenschap in gedachten
gaat u zich wellicht ook wel aanmelden voor de dagreizen of
de meerdaagse reis. Of voor de evenementen, waaronder
zelfs een paar verrassende nieuwe! Graag horen de
commissies van u of het u wat lijkt, dan kunnen ze er mee
aan de slag gaan. Het komt allemaal elders in dit nummer
voorbij. Kijk maar snel of er iets voor u bij zit, want met name
voor de Ladies Day geldt: Vol is vol!
We zijn vol vertrouwen dat het nu goed blijft gaan in
Nederland. We hopen natuurlijk dat de oranje vlaggetjes
vele EK-voetbalwedstrijden lang zullen blijven wapperen,
maar vooral dat onze gele VOV-vlag fier in top kan blijven!
Had u met de grote VOV-loterij een waardebon gewonnen,
van La Casita, Het Wapen, De Gouden Leeuw of Tante
Tokkie? Na bijna acht maanden is de Voorschotense horeca
weer open; zowel de terrassen als de restaurants binnen.
Dus u kunt ervan gaan genieten!
Het Bestuur

Wij een nieuw lid;
u een vijfde staatslot!
Het afgelopen jaar zijn ons helaas door Corona heel wat leden
ontvallen. Eveneens hebben leden het lidmaatschap opgezegd
omdat ze elders opgenomen zijn in een verzorgingshuis.
Anderen gaven aan dat ze wegens gezondheidsproblemen of
het bereiken van een te hoge leeftijd niet meer deel konden
nemen aan onze activiteiten.
Dit jaar mocht er geen Open Dag in ons Clubgebouw georganiseerd worden, en er was ook geen Weekend van Voorschoten c.q. Verenigingsmarkt. Beide evenementen zijn voor ons
de ideale mogelijkheid om de senioren een beeld te kunnen
geven van onze vereniging in het algemeen, van de activiteiten
die we aanbieden en op welke manier we communiceren met
leden, namelijk met onze fraaie Nieuwsbrief. Die draagt zeker
bij aan ons imago!
Wij blijven echter graag de grootste vereniging van Voorschoten!
Als lid heeft u ooit de beslissing genomen dat u bij onze
vereniging wilt horen. Niemand wordt lid omdat WIJ dat willen,
maar men wordt lid omdat men dat zelf wil. Daarom kunnen
juist onze leden de VOV aanbevelen bij anderen, zo is onze
gedachte. Dat vinden wij heel belangrijk en daar stellen we
graag iets tegenover. Voor elk nieuw lid dat u de komende
3 maanden aanbrengt, krijgt u een vijfde Staatslot van ons!
Het nieuwe lid betaalt dan voor dit lopende jaar slechts
€12,50 contributie. Lid worden van de VOV kan al vanaf 55
jaar. Bovendien zullen we ons bij nieuwe activiteiten steeds
vaker ook gaan richten op de jongere senioren. Er staan juist
de tweede helft van het jaar altijd enige heel aanlokkelijke
activiteiten op de rol, zoals de gratis Feestavond voor de leden
en het sfeervolle VOV Kerstdiner bij de Gouden Leeuw. Als dat
niet helpt om vriend of buurman over de streep te krijgen!
Geef de gegevens van het nieuwe lid zelf door aan de
ledenadministratie, via email:
ledenadministratie@vovvoorschoten.nl of telefonisch bij
Els van Steeg, 071 5766974 of Dik Zweers, 071 5614084. Wij
zorgen dan dat ze een aanmeldingsformulier krijgen.
U ontvangt uw lot zodra wij de contributie van het nieuwe lid
hebben ontvangen.
Deze tijdelijke actie loopt tot 1 oktober 2021.
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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
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Van der Luit

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

Primera
Voorschoten
Schoolstraat 158a
2251 BK
071-7820500

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

vrijdag
15 oktober 2020
aanvang:
14.00 uur

VOV Seniorencentrum,
Prof. Einsteinlaan 3
Voorschoten

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
1.

Opening om 14.00 uur

2.

Vaststellen agenda.

3.

Goedkeuring notulen AVL 2020.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken.

5.

Jaarverslag 2020.

6.

Financieel jaarverslag 2020 en begroting 2021.
Goedkeuring te reserveren gelden.

7.

Goedkeuring financieel beleid 2020 en decharge van het bestuur.

8.

Benoeming kascommissie 2021.

9.

Samenstelling van het bestuur:
Volgens rooster aftredend: penningmeester Peter de Boer; hij stelt zich
beschikbaar voor herbenoeming. Kandidaten voor een bestuursfunctie
kunnen zich tot uiterlijk 2 weken voor de jaarvergadering melden bij
het bestuur.

10.

Rondvraag.

11.

Sluiting.

NA AFLOOP VAN DE VERGADERING IS ER
GELEGENHEID TOT NAPRATEN ONDER HET
GENOT VAN EEN DRANKJE.
De jaarstukken zullen vanaf 2 weken voor de vergadering op
dinsdag- en vrijdagmiddag ter inzage liggen in ons verenigingsgebouw aan de Einsteinlaan.
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Voor onze VOV activiteiten halen wij onze boodschappen bij Jumbo van Vliet 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 koffie en koekjes die wij voor onze diverse activiteiten gebruiken.
HULDE AAN JUMBO VAN VLIET NOORDHOFLAND!

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.

•••••••••••••••••••••••••••
Lien wilde een bloemetje afgeven bij het echtpaar Van Akker, maar
zij moest binnen komen. Het echtpaar was 60 jaar getrouwd en mevrouw werd 85 jaar. Er werd gezellig gepraat en natuurlijk kwam ook
ter sprake dat Lien en meneer Van Akker in de jaren ’50 buren waren.
Met hun 60-jarig huwelijk was het heel mooi weer en konden zij fijn
met wat mensen buiten zitten. Ze kijken met plezier op deze dag terug.
Piet belde de 92 jaar geworden heer B.J. Rozema; zijn vrouw hoopt
dit jaar 85 jaar te worden. Beiden zijn nog kerngezond. Zij hebben drie
dochters waarvan een in het buitenland verblijft. Het was een aangenaam gesprek, mede door hun beider zwemverleden en wederzijdse
kennissen. Meneer stelde het telefoontje namens Lief en Leed van de
VOV en de felicitatie vanwege zijn verjaardag zeer op prijs. Afgesloten
werd met de wens tot hopelijk weerzien in het dorp.
Na enig speurwerk van Els is er contact gekregen met de heer J.G. de
Smit. Hij vertelde Piet dat hij geen noemenswaardige klachten heeft
en zijn 89-jarige vrouw is eveneens goed gezond. Zij hebben twee
kinderen betrekkelijk dichtbij in het land, maar één zoon ver weg in
Bangkok met een eigen bedrijf. Het telefoontje werd ook weer zeer op
prijs gesteld.
Na enige strubbelingen van ‘geen gehoor’ heeft er op verzoek van de
zus van de heer L. Steijn toch een telefoongesprek met hem plaatsgevonden. Meneer is 90 jaar geworden en is altijd alleen gebleven. Hij
werkt met veel plezier in zijn tuin; dat doet hem aan vroeger denken,
aan de boerderij: “Het is nu een groot bedrijf. Op ons terrein staat een
grote kartonfabriek. Kom maar eens langs.” En: “Leuk dat je nog eens
belt”.
Mevrouw A. Snoeker-Verhaar is een zeer opgeruimde dame ondanks dat ze slecht loopt en rugklachten heeft. Gelukkig heeft mevrouw een goed koppie; ze werd 93 jaar. Zij geniet van haar kinderen,
kleinkinderen en jawel: dertien achterkleinkinderen. Haar verjaardag
heeft ze in gedeelten gevierd wat toch heel gezellig was. Bovendien
heeft mevrouw wel dertig telefoontjes gehad. Thea vond het een gezellig gesprek.
Het echtpaar Van Beelen-Imthorn is 65 jaar getrouwd. Thea bracht
een dag er voor een boeket bloemen. Onder een heerlijk kopje koffie
vertelde meneer dat hij Thea kent maar vooral haar eerste man. Meneer was schipper bij de Leif Erikson en de man van Thea en zijzelf bij
de andere scouting. Meneer wist precies waar Thea’s man werkte omdat hij veel heeft gevaren voor het bedrijf. Het was voor het echtpaar
nog een verrassing wat er ging gebeuren op hun trouwdag. Ze lieten
het maar over zich heenkomen. Het was een lang gezellig bezoek.
Joke heeft mevrouw A.P. Mulder-Bolle gebeld voor haar 95ste verjaardag. Kinderen hadden de kamer versierd en kleinkinderen hebben
buiten staan zingen. Mevrouw woont nog op zichzelf, is optimistisch

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!

en maakt het goed. Zij hebben afgesproken om volgend jaar samen koffie te drinken als mevrouw 96
jaar wordt en alles weer mag.
Els belde mevrouw J. de Waal-Streefkerk.
Tineke belde de 92-jarige mevrouw L.G. KinkelTroost. Mevrouw is nog erg vitaal voor haar leeftijd. Een dochter woont in Voorschoten en bezoekt
haar moeder regelmatig; twee andere kinderen wonen wat verder weg. Mevrouw doet zelf nog haar
boodschappen en heeft tweemaal in de week hulp
voor in huis. Zij zou het erg op prijs stellen als ze
weer een bezoekje krijgt in de normale situatie.
Het echtpaar Heijmans-v.d. Doe was 68 jaar getrouwd. Ter gelegenheid daarvan bracht Lien hen
een bezoek. Meneer speelt nog steeds iedere
maandagmiddag jeu de boules en puzzelt veel,
voornamelijk kruiswoordpuzzels. Ook mevrouw
puzzelt graag. Zij hebben ontzettend veel steun
van hun zoon en schoondochter. Het was gezellig
om daar weer even op bezoek te komen.
Meneer P. Pardon werd voor zijn 94ste verjaardag
door Piet gebeld. Hij is nog kerngezond en heeft
zijn echtgenote nog aan zijn zijde. Beiden zijn nog
in de running alsof dat heel gewoon is op die leeftijd.
Meneer vertelde dat een van zijn beide zoons tegenwoordig ook in Voorschoten woont, hetgeen
erg op prijs wordt gesteld. Met beide gezinnen is
zijn verjaardag gevierd in de tuin. Meneer bedankte
voor de felicitaties en belangstelling.
Meneer R. Haazer werd 91 jaar, dus ook geen
kleinigheid, maar wel om de hoed af te nemen,
hetgeen Piet dan ook denkbeeldig deed. Meneer
is nog gezond en actief op veler gebied. Hij woont
alleen en is bepaald niet eenzaam. Bridgen is zijn
hobby. Hij is sinds enige tijd al gevaccineerd. “Ach,
wie doet je wat? Ik ben gelukkig met de VOV en
zeg hartelijk dank voor het telefoongesprek”.

91

ameetman
verzekeringen

Al 60 jaar een begrip in Voorschoten!
Voor een eerlijk en onafhankelijk advies.
www.hameetman.nl
info@hameetman.nl
0623 69 0623 (Alléén WhatsApp)
071 561 49 33

Drukkers
met commitment

Dipas druk&print
Industrieweg 76
2712 LC Zoetermeer

Tel.: 079 - 341 86 06
www.dipas.nl
info@dipas.nl
Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

WILT U ADVERTEREN IN DE
VOV NIEUWSBRIEF?
Mail dan naar:
advertenties@vovvoorschoten.nl

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Lief en Leed
Het echtpaar Meijs-Onderwater was zestig jaar getrouwd.
Piet bracht hen een mooi boeket, hetgeen zij erg waardeerden.
Mevrouw A.M. Scheffers-Duivenvoorde verveelt zich niet
en loopt veel. Ze wordt corona nu wel zat en heeft zin in een
reisje. Ze praatte honderd uit met Els.
Mevrouw M.S.L. Gerla-Aangenendt is 92 jaar geworden.
Mevrouw is een opgeruimd persoon en heeft genoeg aanloop,
zelfs de therapeut komt haar thuis behandelen. Haar dochter
komt eenmaal per week om alles te doen wat mevrouw zelf
niet kan. Toen Els belde had ze nog verjaarsvisite van haar
buurvrouw.
Mevrouw A. Heijmans-de Wit heeft haar 92ste verjaardag
in fases gevierd. Zaterdag tweemaal en ook nog op zondag
en maandag was ze wel moe. Mevrouw vertelde dat ze twee
zoons heeft en twee kleinkinderen van 10 en 15 jaar, dus is
ze laat oma geworden. Ze vertelde Thea dat ze er wel heel
erg van geniet.
De heer H.J. Heijmans werd een week later 92 jaar en heeft
zijn verjaardag alleen met vrouw en dochter gevierd. De hond
die meneer heeft kan hij moeilijk uitlaten, dus die woont nu bij
een van zijn buren. Op woensdag komt hij dan een dagje, zodat hij er nog wel van kan genieten. Meneer bedankte Thea
voor het telefoontje.
Toen Thea meneer K. Snieder belde was het eerste
wat hij zei dat hij een gebrek had, n.l. het gehoor en de
ongehoorzaamheid. Hij werd op zijn 90ste verjaardag verrast
door zijn zonen die samen voor hem gekookt hadden. Meneer
heeft een prachtig boek gekregen met allerlei verhaaltjes

en felicitaties. Er wonen twee dochters in het buitenland
en tot zijn verrassing heeft hij met allebei tegelijk kunnen
videobellen. Meneer houdt aan zijn verjaardag een gevoel
van veel liefde over. Ook was hij trots op de verjaardagskaart
die hij van de burgemeester kreeg.
Mevrouw E.C. v.d. Ham was verbaasd maar vond het
heel leuk dat Joke haar belde. Ze leest ook altijd de stukjes
van Lief en Leed in het VOV-blad. Haar dochter deed vaak
de boodschappen, maar nu doet mevrouw het weer zelf.
Dochter is trots op haar moeder omdat ze zich zo goed door
deze periode heen slaat. Mevrouw puzzelt graag, leest ook
veel en het gaat goed met haar. Joke werd hartelijk bedankt
voor het gesprek.
Mevrouw E. Frederiks-Mulder werd 91 jaar. Haar verjaardag is in kleine kring gevierd en het was een fijne dag. Mevrouw is tevreden en was blij met het telefoongesprek met
Joke.
Tineke belde meneer J.H. Huyser voor zijn 90ste verjaardag, hetgeen meneer erg op prijs stelde. Hij heeft veel bezoek en bedankte hartelijk voor het telefoontje van de VOV.
Mevrouw C.J. van Kuijk-Backer stelde het ook erg op prijs
dat Tineke belde voor haar 93ste verjaardag. Het gaat goed
met haar, zij kan zich goed vermaken en doet zelf de boodschappen. Het was een gezellig gesprek en bedankt de VOV.
Mevrouw J.P. Haneveld vond het erg leuk dat Tineke belde.
Ze krijgt veel bezoek van haar dochters die al snel waren
ingeënt vanwege hun werk in de zorg. Mevrouw doet zelf de
boodschappen en maakt het verder goed. Ook bedankt voor
het opbellen.
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EVENEMENTEN

Informatie van de Evenementencommissie
Wat zijn we blij dat er steeds meer mogelijk is! De Evenementencommissie is hard bezig met de organisatie van leuke
evenementen. Mede doordat we twee nieuwe commissieleden erbij hebben, ontspruiten er leuke ideeën. Heeft u zelf ook
een leuk idee voor een evenement, schroom niet om dit door te geven aan de Evenementencommissie. Wij zullen er blij
mee zijn! De volgende evenementen staan - op dit moment - in de planning:

Ladies Day ~ 30 augustus
De commissie is volop bezig met de organisatie van de
Ladies Day en we kunnen melden dat het weer gelukt is
om leuke en ervaren standhouders enthousiast te maken om deze middag te doen slagen. Heeft u zin in een
leuke middag? Meld u dan aan bij Thea Zweers, tel
071 561 4084 en voor deze middag geldt VOL is VOL.

VOV Feestavond ~ 23 oktober

Holiday on Ice ~ 7 januari 2022

Op 23 oktober vindt er weer een leuke feestavond plaats
in het Cultureel Centrum. De voetjes kunnen van de vloer
op muziek van de band Back2Basic. Ook vindt er een
loterij plaats waarbij u leuke prijzen kunt winnen.

Op vrijdagmiddag 7 januari om 14.00 uur vindt dit spektakel plaats in de Ahoy in Rotterdam. We hebben een optie
genomen op een aantal kaarten en vol is vol. Er hebben
zich inmiddels 22 personen aangemeld voor deze leuke
middag en er zijn op dit moment nog plaatsen beschikbaar.

Let op! Toegang tot de feestavond is alleen mogelijk
op vertoon van uw geldige lidmaatschapskaart.

De kaart voor de voorstelling kost € 45,- en het vervoer per bus kost circa € 13,- (dit hangt af van het aantal personen dat met de bus meegaat). Uw inschrijving is
pas definitief na betaling van de kosten (€ 58,- pp inclusief
vervoer) Als de voorstelling door Corona omstandigheden
geen doorgang kan vinden, krijgt u uw geld terug. Meld u
snel aan want vol is vol!
U kunt zich aanmelden bij Thea Zweers,
Tel.: 071 561 4084.
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Nieuwe
activiteiten

Dansen

Wellicht hebt u op de televisie het programma van Erik Scherder gezien over de positieve invloed van dansen op uw geestelijk en
lichamelijk welzijn. De Evenementencommissie wil graag onderzoeken of er animo is voor dansmiddagen in het VOV-gebouw op
de zaterdag- of zondagmiddag. Dit zou dan een ontspannen dansmiddag moeten zijn onder leiding van een deskundige op het
gebied van dansen.
Wordt u hier ook enthousiast van? Of wilt u meer info? Bel dan naar Thea Zweers, tel.: 071 561 4084 of stuur een mailtje
naar: evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

Leidse Lunch

Omdat de zowel de Paaslunch als de Pinksterlunch uiteindelijk toch geen doorgang kon
vinden, heeft de commissie het idee geopperd om in de buurt van Leidens Ontzet - 3 oktober - een ‘Leidse Lunch’ te serveren in het Clubgebouw. De precieze inhoud hiervan is op dit
moment nog niet bekend.
Als u interesse hebt in deze lunch, kunt u nu al contact opnemen
met Thea Zweers, tel 071 561 4084 of een mailtje sturen naar:
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl
		
In de volgende Nieuwsbrief houden we u op de hoogte.
Wij zien ernaar uit u gezond en wel bij een van de volgende
activiteiten te ontmoeten.
Namens de Evenementencommissie, Els van Steeg-Blom, voorzitter

Klooster Mode
Lady’s Day ~

24 augustus 2021

Vander Klooster Mode
Boskoopseweg 4 ~ Boskoop

Programma:

10.15 uur Ontvangst met koffie en gebak van de plaatselijke banketbakker. 11.00 uur tot
ca.12.00 uur modeshow. 12.00 uur lunch.
Na de lunch kan de helft van de groep een kijkje nemen in de winkel en voor de andere helft
van de groep wordt een Bingo georganiseerd. Als u wat leuks ziet in de winkel, kunt u ook
gaan passen. Klantvriendelijke verkoopsters geven u advies over kleuren en pasvorm. De
collectie is vlot en varieert van maat 36 tot en met maat 54. Er zijn bekende merken, maar er
wordt ook een eigen merk aangeboden. Na 1-1,5 uur wisselt u van groep (winkel of Bingo).
Rond 15.00 uur wordt de dag afgesloten met een advocaatje met slagroom.
Er zijn geen kosten voor deze modedag.
VOV leden kunnen voor dit uitje aansluiten bij de KBO afdeling Leidschendam; u bent van
harte uitgenodigd en neem gerust een buurvrouw, vriendin of zus mee.
Aanmelden bij KBO Leidschendam, Elly van der Ham tel. nr. 070 3274368 of per email:
elly.van.der.ham@zonnet.nl
Vervoer naar Boskoop is op eigen gelegenheid. Wilt u bij het opgeven a.u.b. vermelden of u
beschikt over een auto en mogelijkheid om mensen mee te nemen?
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Christiaan Huygensstraat 10a
2251 CH Voorschoten
info@we-je-em.nl
www.we-je-em.nl
071-5426709
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* Evenementenorganisatie
* Foto-/Actiemarketing
* Presentatiematerialen
* Relatiegeschenken/kleding

www.slijterijadegeest.nl

WWW.DROOMVISIE.NL

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

Rical Cleaning Products
VOORSCHOTEN
071 576 76 71

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
REINIGINGSMATERIALEN
REINIGINGSMACHINES

Reizen
Van de Reiscommissie
Dat er een duidelijke behoefte is om weer leuke dingen te doen en de ellendige coronaperiode achter ons te
laten blijkt wel uit het grote aantal aanmeldingen voor de dagreis naar Garderen en de meerdaagse reis naar
Duitsland. Voor de dagreis naar Garderen zitten wij al op meer dan 40 aanmeldingen en voor de reis naar
Duitsland op 30. Er zijn nog plaatsen vrij; dus als u mee wilt dan kunt u zich nog aanmelden. Maar let wel het
aantal open plaatsen is beperkt. Dus als u mee wilt aarzel dan niet om u zich snel aan te melden.
Voor de maand september organiseren wij ook nog een dagreis. Dit betreft een dagreis naar Buren in de
Betuwe met rondvaart over de rivier de Linge. Deze dagreis was eerder als laatste dagreis opgenomen in de
reisgids van 2020. Voor deze dagreis, die plaats vindt op 28 september, kunt u zich aanmelden via het in deze
nieuwsbrief opgenomen aanmeldngsformulier. Helaas hebben wij de prijs van de dagreis vanwege gestegen
prijzen moeten verhogen naar € 69,- voor leden van de VOV en KBO Leidschendam. Voor niet leden bedraagt
de prijs thans € 74,-. De informatie over deze reis vindt u op de volgende pagina.
De reiscommissie is verder van start gegaan met de voorbereidingen voor de reisgids 2022. Wij gaan ervan
uit dat de coronaproblemen volgend jaar zijn opgelost en er geen beperkingen meer zijn. Een paar dagreizen
zullen wij overnemen uit de reisgids van 2022, zoals de dagreis in mei naar Schoorl, waar u onder meer een
rondrit krijgt met de zonnetrein en de dagreis in juli naar Doesburg.
Wat betreft de meerdaagse reizen starten wij begin juni 2022 met de 9-daagse gecombineerde bus-en treinreis naar Zwitserland georganiseerd door TUI. De reis was eerder gepland voor 2020 en voor 2021, maar als
gevolg van de Coronaperikelen heeft de reis geen doorgang gevonden. Maar driemaal is scheepsrecht. Dus
wij gaan ervan uit dat deze reis dit keer gewoon doorgaat. Wij hebben al 30 aanmeldingen en u kunt zich voor
deze reis nog steeds aanmelden bij Hans Zwaan telefoonnummer 071 5764557. Tevens hebben wij het plan
voor volgend jaar augustus weer een rivierencruise te organiseren en daarnaast willen wij nog 2 andere meerdaagse reizen organiseren. Kortom actie genoeg voor de komende periode.
In ieder geval wensen wij u alvast veel reisplezier en vakantiegenoegen voor de komende reizen in augustus.
VOV Reiscommissie Toos, Emelie, Hans, Edu, André
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DAGREIS 6

BUREN EN VAARTOCHT LINGE

2pte8mber

se

ALGEMEEN

De tweede en tevens laatste dagreis van dit seizoen gaat naar Buren in Gelderland met in
de middag een rondvaart op de Linge.

REISPROGRAMMA

We brengen een bezoek aan het Museum Buren, gevestigd in het monumentale raadhuis
gelegen aan de Markt. We worden rond 10.30 uur ontvangen met koffie/thee en appelgebak.
Daarna zal een gids ons rondleiden in het museum.
Buren wordt ook wel de Oranjestad genoemd vanwege de band met de Koninklijke Familie.
Willem van Oranje ‘de vader des vaderlands’ is in Buren getrouwd met Anna van Buren. De
naam Van Buren werd door leden van onze Koninklijke Familie ook wel gebruikt om incognito te blijven. Zo gebruikten Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana de naam Gravin Van
Buren bijvoorbeeld voor een reservering in een restaurant en Willem Alexander heeft onder
de naam Van Buren in 1986 de Elfstedentocht gereden.
Na de rondleiding is er, indien de tijd het toelaat, gelegenheid om nog wat te wandelen in
Buren en eventueel te lunchen of bij mooi weer op een bankje uw broodje te eten.
Om 13.15 uur vertrekken we naar Leerdam voor een vaartocht van anderhalf uur over de
Linge, de langste rivier van Nederland. Hij stroomt van Doornenburg tot Gorinchem en is in
totaal 108 km lang. Vandaag varen we 11 km te midden van een afwisselend landschap,
langs de mooiste villa’s en landhuizen. Staatsbosbeheer beheert en onderhoud de waardevolle natuur langs de Linge. Er is aan boord gelegenheid om koffie of een ander drankje te
bestellen.
Na dit alles gezien te hebben gaan we weer op huis aan. Onderweg stoppen we voor een
gezamenlijk diner om deze mooie dag af te sluiten.
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TIJDEN

Vertrek Burg. Van der Haarplein 8.30 uur. Aankomst Voorschoten omstreeks 20.00 uur.

REISSSOM

De prijs bedraagt voor VOV-leden en leden KBO-Leidschendam: € 69,- voor niet- leden:  € 74,-.
Inclusief 2 x koffie/thee met appeltaart in Buren, entree en rondleiding museum, rondvaart Linge
en als afsluiting diner.

AANMELDEN

U kunt zich VANAF heden aanmelden bij: Emelie Rijnbeek, tel: 06 398 701 42. (na 9 uur)
Na uw telefonische aanmelding dient u het in deze Nieuwsbrief ingevoegde bevestigingsformulier op
te sturen naar Leidseweg 572, 2253 JS Voorschoten, of het daar in de bus te doen.

BETALING

Na aanmelding dient u binnen twee weken het volledige bedrag van € 69,- of € 74,- over te maken op INGrekening: NL24INGB0004280392 t.n.v. VOV-Reizen Voorschoten onder vermelding van: Dagreis Buren/ Linge.

OPSTAPPEN

Burg. Van der Haarplein, vervolgens: bushalte Prof.Einsteinlaan tegenover VOV Seniorencentrum;
bushalte Adegeest hoek Bachlaan/Beethovenlaan; bushalte Schubertplantsoen; bushalte Jan Evertsenlaan.

BEVESTIGINGSFORMULIER VOV REIZEN 2021
De ondergetekende bevestigt hierbij de telefonische aanmelding voor de volgende dagreizen of meerdaagse
reis en verifieert de persoonlijke gegevens. Graag aankruisen welke reis van toepassing is.
DAGREIZEN
Aantal pers.

Reisdatum

				
❒ .....personen
09 sept

Bestemming 		

Betaling

Garderen & Elburg

€ 49,- p.p. leden of € 54,- p.p. niet-leden

❒ .....personen         28 sept                    Buren/ Vaartocht Linge               € 69,- p.p. leden of € 74,- p.p. niet-leden
MEERDAAGSE REIS
Aantal pers.

Reisdatum

Bestemming 		

Aanbetaling

❒ .....personen

16 t/m 20 aug

busreis Moezel en Rijn

€ 20,- p.p.

Naam op paspoort reiziger 1:
Voorletters: 			Naam:
Naam op paspoort reiziger 2:
Voorletters: 			Naam:
Adres:
Postcode: 				Woonplaats:
Tel. thuis:

			

Mobiel: 06-

Tel. noodgeval:
Emailadres:
Opmerkingen: rollator / dieet / :
Opstapplaats (voor de dagreis):
Lid VOV/ KBO Leidschendam ❒ ja / ❒ nee
Voor de meerdaagse reis:
PolisNr. ziektekostenverzekering/ telnr. calamiteiten
PolisNr. Reisverzekering/ telnr. calamiteiten
BETALING DAGREIZEN: Ondergetekende heeft bij de telefonische boeking het volgende afgesproken:
Na boeking dient u binnen 2 weken het bevestigingsformulier in te leveren en het volledige bedrag van de betreffende dagreis (zie
bovenaan dit formulier) te betalen op ING-rekening NL24INGB0004280392 t.n.v. VOV-Reizen o.v.v. ‘Garderen/Elburg’ of ‘Buren/Vaartocht
Linge’. Uw boeking is pas definitief als wij uw bevestigingsformulier én de betaling ontvangen hebben! Indien de betaling binnen 2 weken
na aanmelding niet is ontvangen vervalt uw aanmelding voor de reis. Het is ondergetekende bekend dat er in de voorwaarden staat dat
voor dagreizen bij annulering geen restitutie wordt gegeven. Na uw telefonische aanmelding, tel: 06 827 502 43 (na 9 uur), dient u dit
bevestigingsformulier op te sturen (of af te geven) bij: Emilie Rijnbeek, Leidseweg 572, 2253 JS Voorschoten.

✃

BETALING 5 DAAGSE BUSREIS MOEZEL EN RIJN: Ondergetekende heeft bij de telefonische boeking het volgende afgesproken:
Na boeking dient u binnen 2 weken het bevestigingsformulier in te leveren en de aanbetaling van € 20,- p.p. te betalen op ING-rekening
24INGB0004280392 t.n.v. VOV-Reizen o.v.v.: ‘Busreis Moezel en Rijn’. Uw boeking is pas definitief als wij uw bevestigingsformulier èn
de aanbetaling ontvangen hebben! Voor de restsom krijgt u een verzoek tot betaling van Tui-Reizen welke uiterlijk 4 weken voor de
vertrekdatum moet zijn voldaan. Indien de restsom op dat tijdstip niet is ontvangen vervalt uw aanmelding voor de reis.
Na uw telefonische aanmelding, tel: 071 576 45 57, dient u dit bevestigingsformulier op te sturen (of af te geven) bij:
Hans Zwaan, Leidseweg 348, 2253 JN Voorschoten.

Voorschoten,

2021.

Handtekening:

Woningtextielhuis

woon- & slaapcomfort

Voor VOV-leden:

ACTIE

Geldig tot 12 september 2021

20% Korting op raamdecoratie
& bij aankoop van een hoofdkussen, gratis molton kussensloop

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.

Binnenkort in dit theater…

Modern Times (Charles Chaplin, US 1936)

Door: Nico Fennes

Met vijfhonderd voorstellingen per jaar (bijna dagelijks), veertienduizend bezoekers en vijftig vrijwilligers draaide het Filmtheater als nooit tevoren in de vijfenzeventigjarige geschiedenis van de Voorschotense bioscoop, vertelt programmamaker
Bob Blöte. Voor Bob is het dagelijks leven één film. Van beroepswege is hij als communicatiemedewerker verbonden aan
het Amsterdamse Eye Filmmuseum. In het Voorschotense Filmtheater stemt hij met zorg het filmaanbod op het publiek af.
Op die manier combineert hij het beste uit twee Golden Globes. En de geschiedenis van het Filmtheater zet zich voort. Op 5
juni jl. heropende de bioscoop met ‘Rifkin’s Festival’, een romantische komedie uit 2020 van Woody Allen. The show must
go on, alsof er helemaal geen pandemie is geweest.
‘Modern Times’ van Charlie Chaplin is de eerste getoonde film in de historie van de Voorschotense bioscoop. Dat gebeurde in het
nostalgische filmzaaltje met de naam Greenway Theater, gevestigd naast het Wapen van Voorschoten. ‘Greenway’ was een afgeleide van de naam van de oprichter, de heer Groenewegen. Nadat de uitbater van het Wapen deze kleinste bioscoop van Nederland
wat jaren runde, kwam het in 1960 in handen van An en Hans Nieuwenhuizen. An Nieuwenhuizen zie ik nog zo zitten achter de kassa
waar je in de jaren zestig voor een gulden een kaartje voor de zondagmiddagvoorstelling kocht. Hans zorgde voor de techniek. Echte
filmliefhebbers waren het met oog voor wat het publiek wilde zien. In mijn herinnering zag ik er vele bekende filmproducties, zoals
‘Ben-Hur’ en ‘The Sound of Music’.
De opkomst van videorecorders en videotheken in de jaren tachtig bezorgde de bioscoopwereld hoofdbrekens. Het zorgde er mede
voor dat de Nieuwenhuizens afscheid namen van het Greenway en de filmapparatuur verhuisde naar het Cultureel Centrum. In totaal
verzorgden zij gedurende vijftig jaar de programmering op het Voorschotense witte doek, om in 2010 met de door de burgemeester
aan hen uitgereikte Parel naar het noorden te vertrekken.
Sindsdien vertoont het Filmtheater de films voor kinderen en volwassenen. Nu de pandemie achter ons ligt, draait het Filmtheater
door. En hoe! Bob haalt de mooiste films van de plank, die door de pandemie zijn blijven liggen. Hij houdt bij zijn keuze de gulden
middenweg aan. Het zijn de betere films in het genre drama, feelgood, komedie, muziek, et cetera, geselecteerd voor een breed
publiek. Experimentele kijkhuis-, horror- of gewelddadige actiefilms laat Bob liever aan de bioscopen in de stad over. Met de bovengemiddelde interesse van Voorschotenaren in wat er in de wereld en in het dorp gebeurt passen maatschappelijke contextfilms juist
wel heel goed. De film ‘De Oost’ - over de politionele acties in Nederlands-Indië - wordt dan ook binnenkort verwacht.
En er is meer te zien op het witte doek. Door samen te werken met organisaties van filmfestivals, zoals IDFA en het Leiden International Film Festival, staan er documentaires en onbekendere kleine films op het programma. Afwisselend zijn er livestream voorstellingen. Door de close-up opnames is het dan alsof je een opera in Parijs, een klassiek ballet of een expositie waar dan ook in de
wereld van heel dichtbij live bijwoont.
In afwachting van een nieuwe multifunctionele ruimte draaien de films voorlopig nog in het Cultureel Centrum dat plaats biedt voor
minstens 96 bezoekers. Maar waarom zou je nou voor een film in het Filmtheater kiezen? Eens, de buitenkant van het Cultureel Centrum verraadt niet dat het binnen goed toeven is. Toch haalt de zaal met een bar voor een hapje een drankje en de rode pluche bioscoopstoelen die warme sfeer in het Greenway Theater van weleer naar boven. Het theater bevindt zich voor velen op loopafstand
en kom je toch met de auto dan kan je er gratis parkeren. Het gebouw en de zaal zijn rolstoeltoegankelijk. En speciaal voor senioren
komt er na de zomervakantie een extra middagvoorstelling. Ideaal voor een middag of avondje uit met de beste films in je eigen dorp!
Kijk op www.filmtheatervoorschoten.nl voor de filmagenda en het bestellen van kaartjes.
Een kaartje kost €8,50, voor VOV-leden €7,50.
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FOTORUBRIEK

Herkent u deze foto?

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

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

mei/juni-foto
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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Reacties op de mei/juni-foto
In Mei Juni 2021 zie ik het prieel van de koepel
van het klooster Bijdorp. Het was er nog toen wij
dagelijks vanaf de Leidseweg naar de kleuterschool er tegenover liepen, aan de Veurseweg.
Vraag: zijn er foto’s waar onze kleuterschool op
te zien is? Dat was op de plek waar de Hoogvliet
Supermarkt gebouwd is.
Er was een overblijfpaviljoen op de speelplaats. In
dit paviljoen was later de padvinderij. Ook op de
plaats van het Bijdorpprieel is gepadvinderd.
Mieke Rekkers Steinebach
De theekoepel op de foto is gelegen langs de
Veurseweg op het terrein van huize Bijdorp. De
koepel moet in elk geval vóór 1913 zijn gebouwd.
Dit blijkt uit de stempels op een ansichtkaart,
waarover ik beschik.
Vermoedelijk is de theekoepel (toen aan de Heerweg) samen met een andere koepel (aan de Vliet)
gebouwd in de periode 1697 - 1700.

De foto van mei is een heel oude foto. Ik heb het gebouw zelf nooit in
het echt gezien maar wel op een foto uit een boekje met oude anzichtkaarten, uitgegeven in 1970.
Het is een koepel (theehuis) van huize ‘Bijdorp’. Het heeft gestaan
recht tegenover de Papelaan, ik denk op het grasveld dat je tussen de
bomen ziet liggen. Het is voor de uitgave van het boekje al verdwenen
want alles staat in de verleden tijd. In het bijschrift staat dat het hek
verhoogd was met drie rijen prikkeldraad, om verliefde stellen te beletten zich daar even af te zonderen. Verder kan ik er niets over zeggen.
Bij de foto van April zien we de oude Raiffeisenbank op de hoek van de
Wilhelminalaan en Koningin Julianalaan van voor 1967.
Aan het eind van het gebouw zie je de oude bankingang (nu dicht gemaakt en raam geplaatst, het huisnummer hangt er nog). De deur aan
de Wilhelminalaan gaf toegang tot de bovengelegen woning van directeur van Kempen, meen ik.
Daarna is het gedeelte aan de Wilhelminalaan aangebouwd en ook
de ingang daar naartoe veplaatst. Ik heb er destijds, ergens in ’67 of
’68, de trapleuning naar de kluizenkelder geplaatst. Nu zit de SKCB en
KCZB in het gebouw.

Pensionat N.D. de Lourdes.

De Boerenleenbank was gevestigd schuin tegen over de Laurentius
kerk, het huis met aan weerszijde van de voordeur een muurtje (in die
tijd waren de muurtjes een stuk langer dan nu). Die bank is wat later
verhuisd naar de hoek Bachlaan/Leidseweg. Er zit nu, dacht ik, een
huisartsenpraktijk en een kinderopvang in.

N.D. staat voor Notre Dame. Deze tekst is afgeleid
van een briefkaart die mijn vader in de jaren tachtig heeft bewaard. Uit de briefkaart blijkt dat deze
is verzonden uit Voorschoten naar het Pensionaat
St. Louis te Weert. Op de briefkaart is met potlood
later vermeld dat het van een speciaal stempel is
voorzien. De tekst van het stempel is:

Toen de Raiffeisenbank en de Boerenleenbank samen gingen in de
RABObank heeft men na een aantal jaar de gebouwen verlaten voor
een nieuw gebouw op de hoek Schoolstraat/ Koningin Julianalaan. Dit
gebouw is inmiddels gesloopt en heeft plaats gemaakt voor woningen
en winkelbedrijven, terwijl de oude gebouwen dus nog worden gebruikt
door anderen.
Co van Veen

De tekst onder het dak is op de foto niet leesbaar
maar er staat letterlijk:

Voorschoten Lage belasting Aangenaam wonen.
Aangenaam wonen klopt m.i. nog steeds. Lage
belasting kan ik helaas niet meer beoordelen aangezien ik al bijna 50 jaar elders woonachtig ben.
De theekoepel is volgens mij in de jaren 50 gesloopt.
Harry Oostergo, Zoeterwoude
De foto laat ons zien het niet meer bestaande prieel aan de Veurseweg. Dit onderkomen maakte
deel uit van het daar achtergelegen park en klooster Bijdorp. De locatie van de foto is diagonaal gezien tegenover de supermarkt Hoogvliet.
Mogelijk werd het ‘theehuis’ gebruikt als de bewoners van het klooster toe waren aan een wandeling door het park. Ze maakten dan daar gebruik
van om in alle rust met elkaar te converseren.
Daan Heijmans

April-foto
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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

Ont- wapenend
Dico van
Barneveld
Si vis pacem para bellum: Zo gij de vrede wilt, bewapent U.
Deze kreet is door de jaren heen verkeerd geïnterpreteerd,
volgens mij.
Niet met wapens bewapenen, maar de ander trachten te begrijpen door een dialoog aan te gaan. Begrip, open oor en
aandacht en een goedwillende houding brengt je verder dan
een worstelpartij, wat oorlog in wezen is. Niet je wil opleggen
maar pogen bruggen te slaan. Niet om het noodzakelijkerwijs met de ander eens te worden, maar wel overeen te komen: ‘Laten wij op een vriendschappelijke manier besluiten
dat we het oneens zijn.’
We moeten geen machtsspelletjes spelen terwijl er zoveel
vernietigingswapens opgeslagen liggen en we onderhand
het milieu vernietigen. Om de wereld duurzame vrede te bezorgen moeten we niet de geschillen uitvergroten maar met
een begripsoffensief komen met als doel de noodzakelijkheid de AARDE in stand te houden.
Wat drijft landen als China om Taiwan weer in te lijven en
Rusland om zijn macht te vergroten in Wit-Rusland, de Baltische staten en de Oekraïne, Noord-Korea om zijn atoomprogramma te intensiveren, Brazilië om het Amazonegebied
te ontbossen voor de sojateelt (wat een ecologische ramp
zou zijn voor de hele wereld)? Wat drijft Israël om Palestijns
grondgebied te bezetten? Wat beweegt de landen die drugsmaffia faciliteren en de hackers, die op het internet bedrijfsgeheimen stelen?
Bovendien moeten we onze hulp aan onderontwikkelde gebieden herzien. Geen geld geven aan corrupte landen met
leiders die het dan doorsluizen naar geheime bankrekeningen in een ‘beschaafd’ land als b.v. Zwitserland, de belastingparadijzen opheffen en niet gedogen dat Andorra, Monaco en San Marino, die toch duidelijk in Eurolanden liggen,
een bevoorrechte positie innemen.
Als we die issues in kaart zouden brengen met psychologen
en politicologen en mensen, die de geschiedenis bestudeerd

hebben, en een paar idealisten op Buitenlandse zaken en op
sleutelfuncties in de Verenigde Naties, dan zouden we waarschijnlijk betere plannen kunnen ontwikkelen om van de wereld duurzaam een veiliger plaats te maken. Maar omdat te
laten functioneren moeten we wel ‘betere’ mensen worden.
Moeten we ons daar niet voor inzetten ter wille van de volgende generaties? Sceptici zullen zeggen: “Het streven naar
macht is nou eenmaal ingebakken in de mensen”.
Ik denk daar anders over. Wij hebben het DNA van de Bron
en wij kunnen beter. Juist vanuit een bevoorrechte positie,
zoals we die in Nederland en in grote delen van de westelijke
wereld hebben.
Hoog gegrepen allemaal? Naïeve gedachten? Verbeter de
wereld, begin bij jezelf. In het kleine kunnen we het verschil
maken. Door voor ieder die je tegenkomt een glimlach te
hebben, plant je al een zaadje. We moeten ‘bruggenbouwers’ worden. Wij zijn onze broeders hoeders. Behandel
de ander zoals jezelf behandeld zou willen worden. Dat is
‘ont-wapenend‘ gedrag. We moeten er naar streven te ‘zien’
wat de ander in eerste instantie nodig heeft. En dan is ERKENNING dat zij/hij er mag zijn. Dat zij/hij niet ondergeschikt
is aan ons, ongeacht huidskleur, afkomst en intellect. Misschien wel onderontwikkeld en wat wij -met een grote dosis
arrogantie- minder beschaafd noemen.
Toen ik deze column aan het voorbereiden was kwam mij
een column van Jochem Myjer onder ogen uit het magazine
van de Volkskrant, waarin hij o.a schreef: ‘Je krijgt automatisch een goed gevoel als je iemand die wil oversteken laat
voorgaan’. Het goede doen zit in de mens. Benut dat om
-wat ze in het Engels: ‘random acts of kindness’ noemen- om
een goed gevoel over jezelf te krijgen. Dat veroorzaakt een
binnenpretje en dat leidt tot een vriendelijk gezicht met een
glimlach en die is ont-wapenend naar de ander!
Geniet ervan!
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Limonadewespen en muggencocktails ~ Door: Elly Vogelaar
Jarig zijn in augustus betekent heel vaak dat er ’s middags een tuinfeestje gegeven wordt. Als kind hoopte ik stilletjes dat het zou
regenen op mijn verjaardag, want zodra de limonade buiten op de tuinrafel stond, kwamen de wespen. En ze moesten mij altijd
hebben!
Ja, wespen hebben een slecht imago, maar niet alle wespen zijn hetzelfde. In ons land komen wel 10 soorten voor. Allemaal hebben ze een angel en ze leven heel sociaal in grote volken, die soms enorm grote nesten hebben. Het gekke is dat ze in het begin
van de zomer nauwelijks op de limonade afkomen. Wie ze rustig gadeslaat bij hun zoektocht langs de etensborden buiten op tafel,
zal opmerken dat ze liever iets van de gebraden kip afhappen dan van de appelmoes. Ze voeden hun larven namelijk met ‘vlees’.
Daarom moeten ze veel muggen, vliegen en spinnen vangen en zijn het in feite dus heel nuttige dieren. De volwassen wespen
zelf houden wel erg van zoet, maar ze voeden zich met de zoete afscheiding die de larven produceren. Totdat het augustus wordt
en er nauwelijks nog larven in de nesten zijn. Dan gaan ze de zoetigheid elders zoeken. Van de 10 soorten zijn er slechts twee
die daarbij vervelend opdringerig zijn: de gewone wesp en de Duitse wesp, die daarom steekwespen of - ook heel toepasselijk
- limonadewespen worden genoemd.
Wegjagen helpt weinig of niets, het lokt zelfs agressiviteit uit. Doodslaan moet u ze beter ook niet, want als u een wesp doodslaat
komen er feromonen (een soort lokstoffen) vrij waar andere agressieve wespen op afkomen. Wespen staan erom bekend dat ze
in groepen aanvallen wanneer ze doorkrijgen dat een andere wesp in gevaar is.
De overige 8 soorten zijn trouwens alleen agressief in de buurt van hun nest. Wespen blijven zelf ook uit de buurt van de nesten
van andere wespen. Met die wetenschap zijn er de laatste jaren nep-nesten te koop: de ‘waspinator’ of ‘wespenzak’. Om zo’n
nep-nest te laten werken moet u het al vroeg in het seizoen bij het terras opgehangen, zodat een langskomende wespenkoningin
een ander territorium zoekt. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de werking, is het een milieu- en diervriendelijk middel en het
proberen waard.
De twee soorten limonadewespen lijken echter áltijd agressief te zijn. Wat helpt wel? Draag tijdens een hoogzomers buitenfeest
geen felle kleuren kleding en ook geen zoetig parfum. Bepaalde luchtjes vinden wespen niet prettig. Probeer eens doormidden
gesneden sinaasappel of citroen met daarin wat kruidnagels gestoken en leg die op de tuintafel. Ook lavendel is niet hun favoriet,
daarom heb ik langs mijn terras twee enorme struiken lavendel staan. De aloude beproefde wespenval - een plastic fles met zoete
limonade waar de wespen wel in, maar niet uit kunnen - geeft soms ook rust. Hang hem op ongeveer 8 meter afstand van het terras. Een te dichtbij komende wesp natspuiten met een plantenspuit met gewoon water schijnt ook heel effectief te zijn. Met natte
vleugels zijn ze gehandicapt en dat zullen ze willen vermijden. Ik heb dat zelf nog niet uitgeprobeerd.
Een veel betere oplossing is om het feest te verplaatsen naar de avond. ’s Avonds vliegen de wespen namelijk niet. Maar zodra de gasten aanschuiven rond de tafel met feestelijke drankjes verschijnen die andere plaaggeesten: de muggen! En weldra
beginnen de daarbij behorende discussies: waarom wordt de een wel gestoken en de ander niet? Is het waar dat bierdrinkers
vaker gestoken worden dan cocktaildrinkers? Dat kunnen serieuze vragen zijn op een tuinfeestje en er is dan ook zelfs serieus
onderzoek naar gedaan. Er waren aanvankelijk inderdaad aanwijzingen dat bierdrinkers meer muggen aantrekken, terwijl mensen
die gin-tonic of daarop gebaseerde cocktails drinken vrijwel nooit het doelwit zijn van vervelende muggen. Tonic bevat namelijk
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kinine, en daar zijn muggen niet zo’n fan van. Wie dus voornamelijk op
gin-tonic gebaseerde cocktails achterover kiepert tijdens een avondje op
een terras, zou minder kans maken om gestoken te worden. Maar helaas, wetenschappers ontdekten toch iets anders. Wel of geen tonic, het
is puur de alcoholinname die de huidtemperatuur en de zweetproductie
verhoogt, waardoor we aantrekkelijker worden voor muggen. Daarnaast
heeft iedereen een andere lichaamsgeur; met name stoffen als aceton en
estradiol zijn meer aanwezig bij de ene persoon dan bij de ander en die
specifieke lichaamseigen geurstoffen stoffen worden na alcohol inname
nog méér uitgescheiden door de huid. En dat zijn nou juist de stofjes die zo
aantrekkelijk zijn voor muggen! Echt aangetoond door wetenschappelijk
onderzoek: De voor muggen meest onweerstaanbare geur is een ‘cocktail’
van aceton, Limburgse kaas, melkzuur en zweetvoeten. Muggen worden
trouwens niet aangetrokken door licht, dus zet gerust een paar flinke citronellakaarsen op tafel, want daar houden ze niet van. Ook niet van tocht, of
een ventilator. En zorg maar gewoon dat u een goede anti-muggenspray
hebt.
Ik wens ieder die deze zomer jarig is een fijn tuinfeest zonder wespen en
muggen!
Weetjes:
Muggen leggen hun eieren in stilstaand water. Daar komen eerst larven
uit, dan poppen en later een golf nieuwe muggen. Muggenlarven brengen
hun leven tot aan het volwassen zijn, dus ook het popstadium, in het water
door. De totale cyclus van ei tot volwassen insect kan onder gunstige omstandigheden al in 8 dagen rond zijn. De larven zijn heel dunne, doorzichtige wormpjes die stil naar beneden hangen aan het wateroppervlak waar
ze zuurstof opnemen met een ademhalingsbuis. Je ziet ze pas goed als je
de emmer of bak aanstoot; dan krioelen ze even naar de bodem. Zorg dat
er buiten geen resten water blijven staan in emmers, potten of verstopte
goten. Dek de regenton af met een deksel of giet er een klein beetje plantaardige olie in; dat blijft als een luchtdicht laagje drijven op het water, zodat
muggenlarven geen zuurstof kunnen opnemen.
Een wespensteek is gevaarlijk voor mensen met een allergie. Ook
gevaarlijk: als ze in je mond belanden en daar steken. Door de zwelling
in mond of keel kan je al snel in ademnood komen, dus altijd serieuze
aandacht aan schenken en naar de eerste hulp gaan! Pas op; een
‘doodgeslagen’ wesp kan kort daarna nog steeds steken!

Muggenlarven ~ James Gathany

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?

Gezellig hé?
In de vorige Nieuwsbrief schreef ik in over een aantal
reisprogramma’s, Maar daarin ontbrak natuurlijk hét vakantieprogramma van de jaren ‘90 ‘De Vakantieman’
gepresenteerd door Frits Bom.
Bom begon zijn carrière als verslaggever bij het NOSjournaal voordat hij overstapte en het gezicht van de consumentenprogramma’s van de VARA werd.
(Tussen haakjes, weet iemand nog dat VARA staat voor
…Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs? Bij de verzuiling na de oorlog stond de VARA voor een duidelijk
socialistische/sociaal democratische programmering
waarbij er nauwe banden waren met de SDAP en latere
PvdA en de vakbeweging. Het maakte dat er in sommige
huizen absoluut niet naar de VARA gekeken of geluisterd
mocht worden omdat het ‘te rood’ was.)
Frits Bom zocht altijd naar een wat grappige manier om
informatie aan de man te brengen zodat zijn programma’s
als de Ombudsman en de Konsumentenman ook een
vermakelijke kant kende.
En dat was heel duidelijk het geval met de Vakantieman,
een programma dat live uitgezonden werd gedurende 1
tot 1½ uur. Frits zat achter een lessenaar waarop een
grote wereldbol stond. Op de achtergrond kon men dan
een telefoonpanel zien. De kijkers konden bellen naar het
programma en zelfs live in de uitzending terecht komen.
Bekende kreten van het programma werden:
“Vakantieman, gezellig hè?” en “Vakantieman, ben ik al
bruin?”
Een van de onderdelen van het programma was het
landenspel. Aan de hand van aanwijzingen en filmpjes
moest de kijker raden over welk land de uitzending ging.
Raadde een kijker dit goed dan moest hij - of zij - met
aanwijzingen naar de cameraman van hoger/lager en
rechts/links precies op het land in kwestie een schot

lossen. Was dit er niet al te ver naast dan kon men
naar dat land op een soort van werkvakantie om in een
volgende uitzending hier verslag van te doen.
Later kon men ‘schieten’ op iemand uit het publiek waarna
men met deze wildvreemde op deze werkvakantie ging.
Zoeken naar de vakantiemand die ergens in Nederland
was neergezet, stond dan weer in latere jaren op het
programma. Men deed verkiezingen voor de beste en de
slechtste vakantieplaats of deed onderzoek naar hotels
en pretparken. En overal ter wereld was het zo gezellig
dat er foto’s werden genomen met de vakantiemanvlaggetjes hier speciaal voor aangekocht.
Ik vond het hilarisch als de mensen - die aan de grens
gevraagd werden wat ze zoal meenamen op vakantie zowat hun hele meegenomen hebben en houwen uitstalden. Ook vermaakte ik me kostelijk met al die mensen die
zich heel graag in de kijker zetten met slingers, bordjes,
toeters en bellen om toch vooral maar gekozen te worden
om met die wildvreemde op vakantie te gaan.
Maar aan ‘de Anti-groeten’ vond ik weer niks aan.
Waar ik wel altijd naar uitkeek was wanneer vakantiegangers ter plaatse door een verslaggever gevraagd
werden op de kaart aan te wijzen waar precies ze op
vakantie waren.
Ja, dat wilde er nogal eens naast zitten.
RTL nam het Vakantieman programma over nadat Frits
Bom per direct was opgestapt toen hij slaande ruzie
kreeg met VARA-voorzitter Marcel van Dam. Maar een
lang leven was het hier niet beschoren. RTL constateerde
dat het programma toch met name door een oud publiek
bekeken werd. En men vond dat er verjongd moest
worden.
Na in totaal zeven jaar verdween het vakantieprogrmma
met Frits Bom dan van de buis.
Ja, zo gaat dat in omroepland.

MOnique

rubriekVOV@gmail.com
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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

Kudde en Influencers
Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen

Is de mens een kudde dier ?
Wel, als je mensen bedoelt die zich achter een leader
scharen en zonder na te denken of eigen initiatief te tonen, blindelings hem/haar volgen.
Schapen zijn zo, liever het ravijn of de rivier samen in
dan verder alleen.
Over lemmingen wordt gedacht dat zij met suïcidale neigingen met z’n allen de afgrond of de rivier zoeken om
samen te sterven. Puur Disney verzinsel. Zoekend naar
een nieuw habitat negeren de lemmingen in hun enthousiasme obstakels en rivieren, met alle nadelige gevolgen
van dien.
Is de mens ook zo? Overal waar mensen zijn, zijn er ook
kuddes van mens en dier!
Door de eeuwen heen hebben politieke en religieuze
leiders, door angst in te boezemen, volgzame kuddes
weten te mobiliseren om hun belangen te behartigen, letterlijk en figuurlijk. Kritische en onafhankelijke geesten
worden monddood gemaakt.
Op het ogenblik is er een nieuwe soort kudde ontstaan,
fenomeen van de digitale wereld, onzichtbaar maar wel
aanwezig: de volgers.
De leader is de ‘Influencer’. In gewoon Nederlands zou
hij/zij ‘beinvloeder of beinvloedoloog’, bij het laatste ligt
het accent op zijn /haar onmetelijke deskundigheid!
(Beinvloeder noch Beinvloedoloog zijn nog niet in de van
Dale opgenomen).
De influencer heeft een blog, waar hij/zij berichten zet
van allerlei aard. De influencer probeert veel volgers te
trekken, hoe meer volgers des te meer centen. Er zijn
verschillende soorten influencers en het aantal volgers
kan van 5.000 tot 50.000 zijn.
De influencer is graag gast bij talkshows. Sommigen delen hun leven met hun volgers, anderen maken reclame
voor bepaalde producten.
Ik heb me niet veel geïnteresseerd voor blogs en influencers tot één van hen zich liet manipuleren door de virusontkenners en de vaccinweigeraars.
Dat is een kwalijke zaak. Beweren dat corona een milde
vorm van griep is en dat vaccinaties gevaarlijke bijwerkingen kunnen hebben, terwijl de ic’s nog vol zijn, genezen patiënten met allerlei problemen kampen en families
treuren om het verlies van dierbaren: dergelijke beweringen zijn, vooral als het om leugens gaat, smakeloos en
weerzinwekkend!
De kwestie, door de Media flink aangedikt, werd in talkshows veelvuldig besproken. Dankzij dokter Gommers,
ook veel aanwezig in talkshows, die de ravage van de
pandemie uitlegde, bekeerde de influencer zich in viruskenner en vaccinatie aanhanger!
U ziet beste VOV-ers, dat de influencer macht bezit. Hij/
zij kan mensen mobiliseren en met hulp van de Media in
iedere huiskamer binnen dringen.

Franse filosoof van de XVIII eeuw, de eeuw van de Verlichting in Frankrijk. Hij was schrijver (ook van toneelstukken) van filosofische verhalen,
van ontelbare brieven en ook nog essayist, encyclopedist, pamflettist....
Hij correspondeerde met alle groten der aarde en had over alles
een eigen mening. Hij durfde voor die mening uit te komen en werd
beschouwd als een grote lastpost .
Reisde veel omdat hij door zijn ideeën geregeld werd verbannen, eerst
uit Parijs, daarna uit heel Frankrijk, later mocht hij weer terug en het
ging zo maar door!
Bevriend met Frederic II van Pruisen, daarna gebrouilleerd. Gecorrespondeerd met Catharina de Grote van Rusland, zijn leven was net één
carroussel.
Hij was ook nog Brexiter avant la lettre door zijn liefde voor de Engelse
monarchie, de Engelsen en hun manier van leven in tegenstelling tot
de Franse monarchie en het autoritaire optreden van Lodewijk de XIV.
In de ‘Lettres philosophiques - Lettres Anglaises’ (Filosofische brieven
- Engelse brieven) gaat iedere brief over een specifiek onderwerp. De
elfde is interessant in dit corona tijdperk, het gaat over het injecteren
van levende pokkenvirus op kinderen. De Engelsen waren vòòr. Het
Continent tegen.
Zijn politieke mening was gelijkheid en vrijheid voor iedereen. Hij was
absoluut tegen oorlog omdat daar alleen maar verliezers zijn en dat
intolerantie de ergste politieke vergissing is. Hij had zijn mening over
vrijheid en justitie, over welzijn en luxe, over kunst, over de verlichting
en hoe de filosofen van de verlichting de wereld zouden verbeteren. In
zijn filosofische verhaal ‘Candide’ komen veel van zijn ideeën bijeen:
oorlog, godsdienst, rijkdom, vriendschap en trouw ..
Uiteindelijk het enige belangrijke is geluk en gelukkig zijn.
Je bereikt het door je tuin te cultiveren.

De naam is misschien nieuw maar er is wel iemand die
belichaamde alle influencers bij elkaar. Het is Voltaire.
François-Marie Arouet (1624-1778). Bekend als Voltaire,

Zullen we onze politici een lapje grond geven om te oefenen? Misschien helpt het bij het formeren van een kabinet dat iedereen gelukkig
zal maken.
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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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Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

De gemeentewapens van
Voorschoten en Obdam
Door: Peter de Boer
Een opvallende overeenkomst tussen Obdam en Voorschoten is hun beider
wapen. Deze wapens hebben als meest in het oog lopende kenmerk drie wassende manen. Toen Obdam nog een zelfstandige gemeente was voerde het dit
(rechtsboven getoonde) wapen.

Het wapen van Obdam (1816)

In 1979 fuseerde de gemeente Obdam met de gemeente Hensbroek. Op 27
november 1979 werd een tweede wapen aan de gemeente toegekend. Dit wapen bleef in gebruik tot 2007; in dat jaar ging de gemeente Obdam op in de
gemeente Koggenland.
Het oude wapen van Obdam is nu naar de bovenste helft van het wapen verplaatst, want Obdam was naamgever van de fusiegemeente. In de onderste
helft staat het wapen van Hensbroek. De twee helften worden van elkaar gescheiden door een gouden balk. Het schild wordt gedekt door een gouden kroon
van drie bladeren met daartussen twee parels.
Het oude wapen van Obdam is afgeleid van het familiewapen van de familie Van
Wassenaar Obdam. Deze familie heeft in de 16e eeuw de heerlijkheid Obdam
verworven. Andere gebieden die van de familie zijn geweest hebben ook wassende manen in het wapen.
De naam Van Wassenaer is misschien afgeleid van de halve (wassende) maan
in het familiewapen, ontleend aan een Arabische banier die een telg van dit geslacht eens op een kruistocht zou hebben buitgemaakt.

Het wapen van Obdam (1979)

Het geslacht Van Wassenaer is het oudste adellijke geslacht in het graafschap
Holland dat nog bloeit en dat voor het eerst vermeld wordt op 3 november 1200.
Arent van Duvenvoirde heeft in 1258 de naam van Duvenvoirde aangenomen
toen hij kasteel en heerlijkheid Duivenvoorde had verworven. Pas zijn nazaat
Johan van Duvenvoirde (†1645) nam weer de naam Van Wassenaer aan.
De tak Obdam begint bij Jacob van Wassenaer Obdam, heer van Kernheim,
Obdam, Hensbroek, Spanbroek, Opmeer, Zuidwijk en van Wassenaar (16101665). Hij was in de 17e-eeuw vlootvoogd. Merkwaardig dat Voorschoten hier
niet wordt genoemd, terwijl het wapen van Voorschoten duidelijk overeenkomsten heeft met het wapen van het huis Van Wassenaer.
De dorpen Obdam, Hensbroek, Spanbroek en Opmeer liggen alle in West-Friesland. Waarom Jacob van Wassenaer heer werd van die dorpen is niet duidelijk.
Ook de wapens van die dorpen vertonen geen overeenkomsten met het wapen
van het huis Van Wassenaer. Waarom Jacob heer van Obdam werd heb ik niet
kunnen vinden in Wikipedia. Wellicht was het op basis van een huwelijk of gewonnen veldslag. Tijdens twee rondleidingen op het kasteel Duivenvoorde heb
ik geen antwoord op mijn vraag gekregen. Eén ding weet ik wel bijna zeker:
de burgers van bedoelde dorpen hebben geen zeggenschap gekregen in deze
kwestie.
Een broek is een laaggelegen gebied dat nat blijft door kwel (opwellend grondwater) of is een langs een rivier of beek gelegen laag stuk land dat regelmatig
overstroomt en ‘s winters vaak langere tijd onder water staat.
(Tekst is gebaseerd op Wikipedia.)

Het wapen van Hensbroek

1

Wapen van het huis Wassenaer en
de familie Van Wassenaer Obdam
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Ingezonden
Buurtcirkel
Wat is Buurtcirkel?

Buurtcirkel is er voor iedereen die
wel een steuntje in de rug kan
gebruiken, groot of klein. Het is
vooral belangrijk dat je zin hebt
om mee te doen, dat je meer
mensen wilt leren kennen en dat
je bereid bent om andere mensen
uit de Buurtcirkel te helpen. Mensen die misschien net als jij ook
wel eens wat ondersteuning kunnen gebruiken.
Je woont bijvoorbeeld op jezelf, of
wilt op jezelf wonen, maar je kent
niet veel mensen in jouw buurt.
Het lijkt je leuk om af en toe wat
te gaan doen met anderen. En
soms kun je wel een beetje hulp
gebruiken.
Samen met 9 tot 12 mensen uit jouw buurt of wijk vorm je een Buurtcirkel. Je woont in je eigen huis en je spreekt met elkaar af
in de buurt of bij iemand thuis. Ga je liever niet alleen naar de tandarts of dokter? Dan is er vast wel iemand uit de Buurtcirkel die
met je mee wil gaan. Misschien ben jij wel een kei in de administratie doen. Daar kun jij dan iemand anders mee helpen. En je
kunt natuurlijk samen leuke dingen doen. Af en toe samen koken, sporten of een lange wandeling maken. Heb je een vraag of een
probleem? Dan weet iemand uit de Buurtcirkel misschien het antwoord wel. Een coach en een vrijwilliger uit de buurt ondersteunen
in de onderlinge samenwerking.

Wil je meer weten over Buurtcirkel?

Je kunt bellen met Fenno Petit: 06 28 93 27 03 of e-mailen naar: buurtcirkelvoorschoten@gmail.com.

Mantelzorg
Zorg je langdurig, intensief en onbetaald voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader
of moeder, goede vriend(in) of buur? Dan ben je een mantelzorger.
Mantelzorg geef je uit liefde en persoonlijke betrokkenheid. Je rolt er meestal vanzelf in.
Soms blijft de zorg beperkt tot een paar uur per week, maar het kan ook een volledige
dagtaak worden. Het houdt meer in dan de gebruikelijke zorg die mensen elkaar geven.
Iemand die dichtbij je staat, rekent op je steun en daar ben je je als mantelzorger van
bewust.
Bij mantelzorgen komt heel wat kijken. Het kan je veel voldoening geven. Maar ook
vragen oproepen of zorgen en twijfels met zich meebrengen. Weet je niet hoe je bepaalde
zaken moet regelen rondom de zorg voor de ander? Of heb je ondersteuning nodig bij de
mantelzorgtaken? Neem dan contact met ons op. Wij kijken met jou mee naar welke vorm
van ondersteuning het beste bij jouw situatie past en/of verwijzen je eventueel door.
Meer informatie: Bel 071 561 90 01
Of mail naar info@voorschotenvoorelkaar.nl
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Ingezonden
Vier vrienden
Door: Henk van Tol (Belastingbetaler) ingekort door de redactie
Vier vrienden verspreid wonend in de regio Holland
Rijnland zoeken elkaar regelmatig op. Ze sporten
samen, vieren verjaardagen, gaan samen op vakantie
en komen elkaar helpen met klussen. Ook twee partners
hebben gezamenlijke activiteiten, kinderen logeren bij
elkaar. Kortom, er wordt heel wat heen en weer gereisd
tussen de diverse onderkomens. Dat riep de vraag op:
zou het niet handiger zijn als we allemaal in dezelfde
gemeente zouden wonen? Maar ja, in welke gemeente?
In februari 2021 valt bij hen de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen op de mat. Daarin blijken nogal
verschillen te zitten. Dat was hen wel bekend, maar nu
was het verschil wel erg groot. Jan in Teylingen moet
614 euro betalen, maar zijn vriend Bart in Voorschoten
1058. Theo in Leiden krijgt een nota voor 300 euro.
Spekkoper is Gerard uit Zoeterwoude: 195 euro. Verbazing alom. Uit nieuwsgierigheid bellen ze enkele kennissen. Van hen horen ze weer andere bedragen: Nieuwkoop 854 euro, Noordwijk 362, Kaag en Braassem 954,
Leiderdorp 542. Iedere gemeente voert zelfstandig beleid voor belastingen, heffingen en leges. De gemeenteraad stelt jaarlijks de tarieven vast met het oog op de
meerjarenbegroting. Inwoners wordt belasting onroerende zaken (ozb), rioolheffing en afvalstoffenheffing in
rekening gebracht.
Elk van de vier vrienden woont in een andere gemeente. Welke gemeente is voor hen financieel het aantrekkelijkst? Mijn vermoeden is dat ze niet voor Kaag en
Braassem, Oegstgeest of Voorschoten zullen kiezen.

Woonlasten 2021 (ozb/riool/afval) in euro’s:

Eigen woning eenpersoonshuishoudens.
1) Teylingen 594
6) Noordwijk 791
11) Kaag en Br. 887
2) Katwijk 648
7) Leiderdorp 799
12) Oegstgeest 930
3) Alphen 663
8) Hillegom 812
13) Voorschoten 1058
4) Leiden 683
9) Zoeterwoude 834
5) Lisse 779
10) Nieuwkoop 854
Eigen woning meerpersoonshuishoudens.
1) Teylingen 614
6) Hillegom 871
11) Leiderdorp 982
2) Katwijk 752
7) Noordwijk 920
12) Oegstgeest 1096
3) Alphen 818
8) Leiden 944
13) Voorschoten 1125
4) Zoeterwoude 845 9) Kaag en Br. 954
5) Lisse 868
10) Nieuwkoop 966
Huurwoning eenpersoonshuishouden.
1) Zoeterwoude 183 6) Katwijk 362
2) Noordwijk 233
7) Alphen 390
3) Leiden 300
8) Nieuwkoop 434
4) Teylingen 336
9) Oegstgeest 436
5) Leiderdorp 359 10) Lisse 502

11) Hillegom 505
12) Voorschoten 522
13) Kaag en Br. 525

Huurwoning meerpersoonshuishouden.
1) Zoeterwoude 195 6) Alphen 545
11) Kaag en Br. 591
2) Teylingen 355
7) Nieuwkoop 545
12) Lisse 591
3) Noordwijk 362
8) Leiden 561
13) Oegstgeest 602
4) Katwijk 466
9) Hillegom 564
5) Leiderdorp 542 10) Voorschoten 589

Zanggroep happy2gether zoekt geluidsman/vrouw

Wie wil bij toerbeurt op zaterdagochtend bij de zanggroep Happy2gether de geluidsman zijn?
Wij zijn een enthousiaste zanggroep, waar plezier voorop staat.
We repeteren (in het VOV gebouw) op instrumentale nummers, die de geluidsman via de
apparatuur laat horen. Alles wat nodig is, is aanwezig en het is zeker niet saai. Integendeel!!
U hoeft dus zelf geen muziek te maken, maar waarderen het als u meedenkt. Belangrijk is, dat u
het leuk vindt om alles soepel te laten verlopen. Zo ervaart u ook hoe het is als u voor de groep zit.

Is dit wat voor u?

Neem dan gerust contact op met Henny
van Noort, telefoon 071 240 92 55 of email:
novel2@casema.nl voor alle verdere
informatie. Hopelijk kunnen we weer in
september starten en kunnen we u welkom
heten.

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

Daging Smoor (Rundvlees in een ketjapjus)
Bereiding:

Ingrediënten:
Runderlappen (Niet te mager).
Bawang Bombay (Witte ui).
Ketjap Sedeng.		
Pala (Nootmuskaat).
Zout.			
Peper.			
Water.			

500 gram
2 stuks
4 eetlepels
1 theelepel
Naar smaak
Naar smaak
400 ml

Was de runderlappen in tamarindewater en zout en snij het
vlees in stukken. Snij dan de bawang Bombay fijn en zet deze
aan in een beetje boter.
Wanneer de bawang Bombay glazig zijn doe dan het vlees
erbij en laat dit kort mee bakken. Doe dan de ketjap sedeng,
de pala en het water erbij. Laat het geheel op klein vuur een
uur of 2 stoven en voeg dan zout en peper naar smaak toe.
De jus mag zeker niet te dik zijn.

Deze maand  weer een gerecht van Marc Tierolf. Marc maakt gerechten volgens
de originele recepten van zijn overgrootmoeder oma Miet, voluit Mimi Georgine
van Spanje - de Liser de Morsain, geboren op 9 februari 1900 in Batavia.
Marc: “Ik ben trots dat ik de culinaire erfenis van Oma Miet mag doorgeven!
Zo wil ik mensen laten beleven wat de smaak is van de echte Indische
keuken, aan de hand van de recepten die Oma Miet ongeveer 100 jaar
geleden heeft opgeschreven. Na het overlijden van oma Miet heb ik haar
kookschriften geërfd. Door de jaren heen heb ik geprobeerd de smaak van
mijn overgrootmoeder te evenaren. Nu dat zo is, wil ik iedereen mee laten
genieten en beleven van de ‘Echte Indische Smaak’.”
Het hele verhaal over oma Miet, de producten en workshops kunt u lezen op:
www.omamiet.nl. Later dit jaar verschijnt ‘Het Indische Kookschrift van Oma
Miet’, een prachtig boek vol recepten en verhalen samengesteld door Marc
Tierolf.
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Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

Koopt u ook bij onze
adverteerders?

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.

rij

van Huls
t

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

Dagtochten, Rondvaarten

& Arrwww.rederijvanhulst.nl
angeme
nten

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



Zweedse puzzel

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 reacties kunt u sturen naar:

Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
Sluitingsdatum voor het inzenden van reacties of kopij voor de Nieuwsbrief
van september is: UITERLIJK(!) 10 augustus.
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
ROEST
TWEEWIELERS

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Schoolstraat 62
071 561 24 96
Korting navragen in de winkel

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

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

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

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

5% korting op
aankopen voor uzelf

Excl. afgeprijsde artikelen

5% korting
op het
notarieel
honorarium

10% korting
op huismerkinkt op vertoon
Voorstraat 55a - 071 71 07 402
van ledenpas.
www.compleetit.nl

G. BESUYEN

7,5% korting

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.
Sport-, triggerpoint-, lymfeoedeem-, stoel-, bindweefsel- en hot stone
massage. Kinesio- en sporttaping en hersteltraining

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

Prins Bernhardlaan 141, Voorschoten. Tel. 06 23559488
www.hdv-sportmassage.nl - email; info@hdv-sportmassage.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.

Adverteren
op deze pagina?
advertenties@vovvoorschoten.nl

VOV-SPONSOR HULDE AAN JUMBO N-HOFLAND!
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AKTIVITEITEN IN HET VSC
VOV SENIORENCENTRUM
Prof. Einsteinlaan 3, Voorschoten.
Tel: 071 888 86 34  
www.vovvoorschoten.nl

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

KLAVERJASSEN

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

BILJARTEN/KLAVERJASSEN

Evenementencommissie: Els van Steeg, Tel: 071 576 69 74
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl

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

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

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

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

ZANGGROEP HAPPY2GETHER
Zaterdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Corry Zoetemelk Tel: 071 561 31 37

JEU DE BOULES
Dinsdagmorgen van apr/ okt

DAGREIZEN

CORRESPONDENTIEADRES:

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

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

Emelie Rijnbeek,
Tel: 06 827 502 43

COLOFON

MEERDAAGSE REIZEN
Hans Zwaan,
Tel: 071 576 45 57

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

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

