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ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Mini reisgids voor 2022. Haal eruit en bewaar ‘m!
Column door Dico van Barneveld.
Weet u waar het is en kunt u er iets meer over vertellen?
Weer een mooi verhaal door Elly Vogelaar.
Onderwerpen van vroeger door MOnique.
Column van Gisella van Duijnen.
Ingezonden berichten door onze lezers
Maak kans op een Haags pakket van Bakkerij Hessing.
Korting voor VOV-leden bij bedrijven in Voorschoten.
Info over activiteiten en alle VOV-contactgegevens.

Moge het ons ouderen zijn gegeven.
Om na vele jaren noeste arbeid in het leven.
Nog gezond door het leven te mogen gaan.
Het mogen ervaren, het leven is nog fijn.
Ook beseffen dat het leven niet altijd zo kan zijn.
Als het moeilijk wordt met bewegen.
Een uitgestrekte hand is dan een rijke zegen.
Dan weten, dat er nog enkele vrienden zijn.
Die je troost en warmte geven.
Zodat je niet alleen hoeft te zijn.
Die niet altijd aan je vragen.
“Gaat het er een beetje mee”?
Maar die gewoon helpen dragen.
Voor jouw rust en vree.
Denk aan al die fijne mensen.
Voor hun liefde trouw en raad.
Echte vriendschap kent geen grenzen.
Dat is het mooiste wat bestaat.
Daan Heijmans

COMPUTER INLOOPOCHTENDEN
IEDERE DONDERDAG VAN 10.00 TOT 12.00 UUR
VOV SENIORENCENTRUM, PROF. EINSTEINLAAN 3
TOEGANG IS GRATIS!
De Computer-inloopochtenden zijn bestemd voor iedereen die vragen heeft
over de computer, tablet, smartphone of internet. Werkt een en ander niet naar
behoren? Dan kunt u op de inloopochtenden terecht voor gratis hulp
en advies. Neem uw laptop, tablet of
smartphone mee (vergeet het netsnoer niet!), zodat de begeleiders u
kunnen helpen het probleem op te
lossen.
Voor inlichtingen kunt u bellen
met dhr. Chris van der Jagt.
Tel.: 071 561 84 80 (na 10.00 uur)

Van de Redactie
Van het concert des levens krijgt niemand het program
De redactie wenst u het allerbeste voor het nieuwe jaar. Volgens Els van Brink mag dat in Voorschoten tot aan de paardenmarkt.
2022 is alweer een maand op weg. Maar wat is er eigenlijk van onze beste wensen van het vorige jaar terechtgekomen? Dat is
persoonlijk voor ieder van ons. Van mijn voornemen de fitnessruimte in te gaan in ieder geval helemaal niets. Ik geef corona de
schuld. En van de activiteiten van de VOV? ’t Kan verkeren, ook binnen de VOV. Vanuit een opgefrist verenigingsgebouw steken
het bestuur en de commissies de toekomst in ieder geval heel positief met vernieuwde plannen in.
Hoe zullen de nieuwe plannen van het kabinet-Rutte IV voor ons senioren uitpakken? Het nieuwe kabinet is 10 januari ten overstaan van Zijne Majesteit de Koning beëdigd. Eindelijk is er een gelijke fiftyfifty verdeling van vrouwelijke en mannelijke bewindslieden. Opvallend is de ongelijke dresscode. De mannelijke helft droeg tijdens de beëdiging een jacquet en voor de bordesscène
een welhaast uniform donker pak. Een vreemd fenomeen als je erover nadenkt. Hoe het concert van het kabinet uitpakt zullen
we de komende drie jaar ervaren.
Van het concert des levens krijgt niemand het program. Van het uitvoeren van ruimtemissies wel. Geen enkele pandemie is zo
verwoestend als een planetoïde die in ramkoers ligt met de aarde. NASA probeert met een raket die in september op een rondcirkelende komeet zal inslaan om het rotsblok in een andere baan te brengen. En op zoek naar nieuw leven is de James Webb
ruimtetelescoop, met een diameter van 6,5 meter en een ruimteschild ter grootte van een tennisveld, de grootste gelanceerde
telescoop ooit, als postpakketje de ruimte ingestuurd om zich op 8 januari jl. automatisch zonder enig probleem open te vouwen
(WNL, 9 januari). Tot wat een fantastische technische wetenschap is de mensheid toch in staat. Het geeft vertrouwen dat wij het
coronavirus hoe dan ook onder de knie krijgen. En dan is er weer leven in de brouwerij!
Wat de evenementen- en reiscommissie voor u in petto heeft, leest u in deze extra dikke Nieuwsbrief. Voortaan is er een prijs
voor één van de inzenders van de goede oplossing van de maandelijkse puzzel. Leny Bakker, de nieuwe coördinator van de klaverjasclub, schrijft hoe zij met haar man de klaverjassers een hart onder de riem
stak. Lief & leed vertelt over de aardige reacties op de bezoeken en telefoontjes
aan onze oudste leden. De VOV verschijnt vast op uw 99-ste verjaardag, meneer
Baetens! De fotorubriek levert altijd reacties op van leden die goed bekend zijn
met historisch Voorschoten. Ook het herkennen van personen op oude foto’s is
een succes. Marcel Anker kreeg diverse reacties op zijn foto’s met personeel van
de voormalige IKI kunststoffenfabriek. Gisella wenst u een G3. Wat zij daarmee
wil zeggen leest u in haar januari-verhaal. Van het verhaal van Monique loopt het
water je in de mond. En zou u in deze donkere dagen wel in een winterslaap willen verkeren? Elly Vogelaar legt uit hoe de dieren dat aanpakken. Tenslotte, geniet van het leven en straal het uit, zegt Dico in zijn misschien wel laatste column.
Dank Dico voor je altijd en eeuwigdurende optimisme.
Filmtip op NPO Plus of Pathé! Hoe slecht je het in het concert des levens kan treffen kunt u zien in de film Capharnaüm, een hartverscheurende vier sterrenfilm.
Capharnaüm geeft een indringend portret over ouderschap en overleven in de
armste wijken van Libanon. In de film klaagt de 12-jarige Zain zijn ouders aan.
Zain voor de rechter: ‘Omdat ze me op de wereld hebben gezet.’
Tot de volgende Nieuwsbrief!

COVERFOTO DEC/JAN
Op de cover zien we
huize Bijdorp in winterse
sfeer.
Met dank aan René
Zoetemelk voor deze
bijzonder mooie foto.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

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

NICO FENNES
Eindredacteur

3

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: De tekst van het oude lied wat velen van ons vast nog kennen. Ooit gezongen door Dirk Witte, maar later ook door Ramses Shaffy. Het staat geschilderd op een pand in Leiden. Foto: Vysotsky (Wikimedia) (free domain)

Leven
Het was allemaal oprecht en goed bedoeld, onze december-agenda zoals we die in de vorige Nieuwsbrief publiceerden. Helaas is er niets, maar dan ook helemaal niets van door mogen gaan. De kalenderblaadjes konden blanco de prullenmand in.
Alleen onze Kerstwensen bleven overeind, want Kerstmis wordt het, óók in coronatijd. We hopen dat u het allemaal toch zo
gezellig mogelijk hebt kunnen maken met uw dierbaren om u heen. En omdat we op moment van schrijven nog niet weten of
ons verenigingsgebouw wellicht aan het eind van januari open mag zijn voor de Nieuwjaarsreceptie, wensen wij u allen hierbij
alvast, alsnog of nogmaals een prachtig, gezond en gelukkig 2022!
Intussen lijkt het wel of de boosterprik ons nieuwe energie heeft gegeven. Er is hard gewerkt om ons verenigingsgebouw een
ware metamorfose te geven; u zult versteld staan! We gaan alle activiteiten weer zo gauw als mogelijk is volledig opstarten.
Misschien zijn er als u dit leest al groepjes begonnen; u kunt het zien op de agenda op onze website www.vovvoorschoten.nl
Natuurlijk kunt u ook bij de coördinatoren vragen wat de plannen zijn. De Evenementencommissie heeft een gezellige vervanger van het gemiste Kerstdiner voor u bedacht en de Reiscommissie pakt al uit met een voorproefje van de reizen van 2022,
waarbij er een aantal nu al te boeken zijn. In het midden van deze Nieuwsbrief vindt u een uitneembaar katern waarin wij alvast
een groot deel van de komende reizen beschrijven. U denkt misschien, het is nog vroeg in het jaar en de tijden zijn onzeker,
maar schrijf toch maar in als u zin en interesse heeft! Wij kunnen namelijk maar tot een bepaalde tijd een optie krijgen voor
zo’n aantrekkelijke prijs en populaire bestemmingen zijn snel uitverkocht. Bovendien is er de garantie dat u, als de reis wegens
corona niet door kan gaan, uw geld terug krijgt.
Het bestuur en de commissies bekijken de toekomst in ieder geval positief. We willen allemaal dolgraag terug naar wat leven in
de brouwerij. Hoe heerlijk is het niet om er weer eens even onbezorgd uit te zijn! En of dat ‘uit’ nu een van de vele activiteiten in
ons verenigingsgebouw is, of een echt ‘dagje uit’ met de VOV, het zal u zeker goed doen. Trek de stoute schoenen aan en ga
eens mee met een van onze meerdaagse reizen: Vermaak en verwennerij in een All-Inclusive hotel in Duitsland - over leven in
de brouwerij gesproken! Of het beroemde Lago Maggiore in Italië, waar het hele leven altijd mooi is, volgens de Italianen. Of
de Zwitserland reis met de adembenemend mooie bergtreinritten, voor het rijke Zwitserleven gevoel, kunnen we wel zeggen.
Voor deze reis zijn al veel deelnemers zijn aangemeld, maar er kunnen er nog meer bij. Ons eigen gezelschap in de touringcar,
deskundige KRAS én VOV begeleiding, geen zorgen. Kijk en kies, aarzel niet te lang. Kom op, mens durf te leven, laten we
weer gaan genieten!
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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

Lief en Leed zoekt vrijwilliger
Vrijwilliger gevraagd voor Lief en Leed
Els van Brink heeft aangegeven dat zij haar werk als coördinator van de commissie Lief en leed per 1 maart wil stoppen.

Met spoed zoeken we daarom naar een opvolg(st)er.
De commissie bestaat uit 6 mensen die onderling de taken verdelen.
De werkzaamheden houden het volgende in:
• Maandelijks organiseren van een vergadering waarbij afgesproken wordt welke mensen de volgende maand
bezocht of gebeld dienen te worden en een lijst maken voor de mensen die een kaart toegestuurd krijgen.
• Tijdens de vergadering rapporteren alle commissieleden over hun contacten. Globaal leveren ze de rapportage op papier/mail bij de coördinator in.
• In deze coronatijd kan niet altijd bezocht worden, dus gaat alles van de commissie per mail en de mensen die
niet bezocht kunnen/willen worden spreken we dan alleen per telefoon.
• De leden leveren bonnetjes in van de kosten die gemaakt zijn in en de coördinator verrekent met de penningmeester.
• Voor de tiende van de volgende maand verzorgt de coördinator de maandelijkse inzending voor de Nieuwsbrief.

Nadere informatie kunt u krijgen van Aat Stahlie: voorzitter@vovvoorschoten.nl of 071 561 08 46

Alzheimer Café Voorschoten
Vanwege de coronamaatregelen is het noodzakelijk om je van tevoren aan te melden. Bel voor aanmelden of meer info met 071 561 90 01 of mail naar:
info@voorschotenvoorelkaar.nl. Houd ook onze website in de gaten voor actuele
informatie.

16 februari 2022

Dementie en leefstijl
Gastsprekers tandarts R. Farsi en fysiotherapeut Patrick Havik
Hoe belangrijk is bewegen en een goede persoonlijke verzorging eigenlijk?
We gaan in gesprek met een tandarts en een fysiotherapeut om meer te
weten te komen over leefstijl en dementie.
Bijeenkomsten elke derde woensdag van de maand. Inloop vanaf 19.00
uur, aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur. Locatie: Vliethuis, Prof. Einsteinlaan 2F, Voorschoten. Toegang gatis. Vooraf aanmelden is (voorlopig nog)
verplicht.
Voorschoten Voor Elkaar:
071 561 90 01.
(voor vervoer kan worden gezorgd)
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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
Voor de mensen die er geen bezwaar tegen hebben en het leuk
vinden als we langskomen zijn de bezoekjes aan huis weer gestart.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Piet bezocht mevrouw M.R. Happel-Steenbeek. Zij is in goede gezondheid en heeft haar verjaardag met haar kinderen en verdere familie
gevierd. Mevrouw heeft vele en goede contacten en stelde het bezoek
van Piet zeer op prijs.
Het was weer een prettig bezoek van Piet aan meneer C.C. Baetens.
Meneer maakt het nog steeds prima ondanks zijn hoge leeftijd van 98
jaar. Hij woont in zijn prachtige appartement nog steeds geheel zelfstandig met enige hulp. “Ik verwacht je graag volgende verjaardag weer.
Vermeld het maar in de Nieuwsbrief”.
Piet belde meneer A.M. van Leeuwen voor zijn 92ste verjaardag. Zijn
vrouw nam de telefoon aan en droeg hem over aan haar man. Meneer
verklaarde zich ondanks zijn hoge leeftijd goed gezond en wilde graag
zijn vrouw achterna, dus 93 worden tenminste. Hij bedankte hartelijk
voor het telefoongesprek en de felicitaties en wenste een prettige Kerst.
Meneer J. van Leeuwen werd door Piet gebeld. Meneer woont geheel
zelfstandig. Zijn gezondheid is redelijk goed. Hij vond het plezierig gebeld te worden, deed zijn verhaal vrij opgewekt en had veel waardering
voor ons telefonisch informeren. Over en weer zijn goede wensen geuit
in verband met de jaarwisseling.
Thea belde meneer C.A. Onderwater voor zijn 92ste verjaardag. Meneer zat niet lekker in zijn vel en bedankte voor het belletje.
Meneer M.H.J. Nederhof kreeg een bezoekje van Thea. Hij vertelde
dat het lopen steeds moeilijker gaat. Gelukkig heeft hij een scootmobiel
maar het weer is niet altijd aantrekkelijk om er uit te gaan. Thuis verplaatst hij zich met zijn trippelstoel. Gelukkig is hij een optimistische man
en samen genoten zij van de koffie en het gesprek.
Mevrouw Ju-Alblas kan genieten van haar kinderen en (achter)kleinkinderen. Oma zorgt wel dat er speelgoed voor handen is. Mevrouw
doet met haar rollator de boodschappen in het dorp. Ze vond het gezellig
bezoek van Lien te ontvangen namens de VOV.
Lien bezocht de 95-jarige mevrouw M.A.G. Stikvoort-Jerphanion.
Corona kwam ter sprake, maar ook vol trots haar kinderen en kleinkinderen. Haar zoon woont bij haar en zij heeft daar veel hulp van. Zij
bedankte hartelijk voor de chocolaatjes.

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

Mevrouw M.J. van Lierop-Baart werd voor haar
90ste verjaardag door Els bezocht. Mevrouw chat
met een aantal dames in het land en is zeer opgeruimd. Breien is haar grote hobby, stilzitten is er niet
bij. Doordat haar bol wol steeds wegrolde heeft ze
bedacht hem in een soepkom te doen. Zelfs voor
haar therapeut heeft ze een trui gebreid, met als gevolg; een jaloerse partner, dus ook een trui voor hem
gebreid.
Het echtpaar Buist-Gouweleeuw kreeg een bloemetje van Els namens de VOV voor hun 55-jarige
trouwdag.
Mevrouw A.H. Visser-Peeters kreeg voor haar
92ste verjaardag een bezoekje van Thea. Mevrouw
woont in een prachtig appartement met een geweldig uitzicht. Ze is nog goed ter been en is blij dat
ze nog auto kan rijden. Mevrouw gaat drie keer per
week zwemmen en dat slaat ze niet graag over. Het
was een aangenaam bezoekje.
Thea ging op bezoek bij mevrouw H.M.J. de BruinSchoonens. Mevrouw mankeert nogal wat en is
hierdoor niet meer mobiel. Tijdens het bezoek hebben zij heel gezellig gepraat. Voorheen was mevrouw heel actief en tijdens een evenement zag je
haar altijd op de dansvloer. We wensen haar veel
sterkte.
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ameetman
verzekeringen

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

Drukkers
met commitment

Dipas druk&print
Industrieweg 76
2712 LC Zoetermeer

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

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Bericht van de
klaverjasclub
Afgelopen zomer werd ik door Dik Zweers benaderd
of ik het klaverjassen bij de VOV wilde overnemen.
Ik was/ben ook coördinator van de klaverjasclub van
Alettahof, vandaar dat aan mij gedacht werd. Thea
de Jong wilde stoppen als coördinator van het klaverjassen. Ruim tien jaar heeft zij dit op de dinsdagmiddag met heel veel plezier geleid.
Hier moest ik wel even over nadenken. Ik ben bij
Thea langs geweest om te informeren wat het allemaal inhield. Uiteindelijk heb ik besloten per 1 september de coördinatie op me te nemen. Gelukkig helpen mijn man Frans en andere mensen die dinsdagmiddag ook mee. Na
een aantal weken even wennen heb ik inmiddels mijn draai gevonden. Met elkaar willen we iedere klaverjasser een gezellige
middag bezorgen. Voor slechts € 5 in de maand is er gratis koffie/thee (gesponsord door Jumbo) met uiteraard een koekje erbij,
dan een drankje voor een kleine bijdrage en er zijn ook cadeaubonnen van de Jumbo Voorschoten te winnen.
Helaas werd vanaf half november het klaverjassen door de coronamaatregelen noodgedwongen stil gelegd. Normaal gesproken wordt er met de feestdagen iets extra’s gedaan. Voor de laatste kaartmiddag in december was er voor iedereen een prijsje
besteld. Omdat we dus niet meer in het VOV-gebouw bij elkaar kwamen moest er een plan bedacht worden. Immers alles was
al besteld bij Jumbo Voorschoten. Op zaterdag 11 december reed ik samen met Frans naar de Jumbo om allerlei lekkers op te
halen. De Jumbo had voor de kartonnen kerstdozen gezorgd en ook wat extra erbij gedaan. De zondag daarop lag de kamer
bezaaid met dozen en allerlei etenswaren.
Er moesten 47 kerstpakketten samengesteld worden. Was heel leuk om elke doos te vullen. Ik had samen met Frans al een
kerstboodschap op mooi briefpapier gemaakt. Dozen gesloten, etiket erop en alles stond klaar om weggebracht te worden.
De dagen er na hebben we stukje bij beetje de kerstdozen bij iedere klaverjasser rondgebracht. Iedereen was erg enthousiast
en menigeen wilde ons uitnodigen voor een bakje koffie. Maar om onze tocht niet te lang te laten duren hebben we dat helaas
moeten afslaan.
Als je dit leest hoop ik dat het klaverjassen weer gestart is op de dinsdagmiddag. Ik heb er weer zin in en ik vermoed jullie ook.
Uiteraard zijn nieuwe klaverjassers van harte welkom. De zaal is open om kwart voor één en we starten met kaarten om kwart
over één.
Leny Bakker, coördinator klaverjasclub VOV
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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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EVENEMENTEN

Informatie van de Evenementencommissie
RECTIFICATIE
VERMELDING SPONSORS VAN DE VOV FEESTAVOND
De evenementencommissie heeft in het Nieuwsblad van
december/januari de winkeliers en middenstanders bedankt voor hun bijdrage aan de VOV Feestavond. Helaas
is het niet helemaal goed gegaan en zijn er per abuis twee
sponsors niet vermeld. Dit willen we hierbij alsnog doen.
De evenementencommissie bedankt - met excuses - alsnog de volgende bedrijven voor hun mooie bijdrage aan
de VOV Feestavond:

Boom Notariaat
Kapsalon Hoofdzaak Voorschoten

PaasLunch
25 April

LOCATIE:
BRASSERIE PARK
LEIDERDORP
TIJD:
12.00 - 14.00 UUR

Omdat het Kerstdiner helaas niet kon doorgaan heeft de Evenementencommissie iets anders voor de VOV-leden georganiseerd, te weten een Paaslunch bij Brasserie Park in Leiderdorp
op 25 april a.s. U wordt verwelkomd met een drankje, waarna
een heerlijke lunch wordt geserveerd.
Voor busvervoer wordt gezorgd. U kunt kiezen of u met de bus
wilt gaan of liever met eigen vervoer.
Vriendelijk verzoek om dit bij aanmelding op te geven.

VOV gaat in beweging
Ook in 2022 organiseert de Evenementencommissie
weer het gezellige VOV-danscafé. Onder het genot van
een drankje en een versnapering kunt u dansen op gezellige muziek.
Aad Stevens begeleidt deze middagen en kan eventueel
aanwijzingen geven bij het dansen van de Foxtrot, Engelse wals, Quickstep, Line dance, enz.

De volgende dansmiddagen zijn op:
zondag 6 februari
zondag 6 maart
zondag 3 april
zondag 1 mei

Kosten: De kosten voor deze lunch zijn € 17,50 pp (dit is zowel
incl. als excl. busvervoer).
De bussen worden gesponsord door het Bestuur van de VOV!

Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 april! Bij Thea Zweers, tel. 071
561 4084 (tussen 10.00 en 17.00 uur)

Betaling dient uiterlijk twee weken na aanmelding te zijn voldaan. U kunt het bedrag van € 17,50 overmaken op rekening:
NL86INGB0005062260 t.n.v. Vereniging Ouderenbelang
Voorschoten VOV o.v.v. ‘Paaslunch’.
Let op! Na betaling is uw deelname pas definitief.
De opstapplaatsen voor de bus zijn op dit moment nog niet
bekend.

We hopen natuurlijk dat deze middagen kunnen doorgaan.
Het dansen begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De zaal
gaat om 13.30 uur open en sluit om 16.30 uur. Wij vragen € 2,00
entree. De VOV houdt zich aan de Corona maatregelen. We zien
u graag!
Informatie over het dansen bij: Aad en Emmie Bechtholt,
tel. 06 234 27 377
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Een verkeerd
kussen kan
hoofdkussen
hoofdpijn
is
dodelijk
veroorzaken
vermoeiend
Kom uw ideale kussen (bed)
testen in één van onze winkels
Voorschoten | Schoolstraat 109A | 071 532 81 34
Wassenaar | Langstraat 49 | 070 511 96 35

Rical Cleaning Products
VOORSCHOTEN
071 576 76 71
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EVENEMENTEN

Gezamenlijk naar het theater in Leiden
De Evenementencommissie heeft moeten besluiten om de theaterbezoeken op een andere manier te gaan organiseren. Aad en Emmie Bechtholt gaan regelmatig naar het theater. Voor het seizoen 2021-2022 hebben zij een keuze
gemaakt voor de volgende voorstellingen in de Leids Schouwburg:

20 mrt
2022

The Mouse Trap
van Agatha Christie

13 apr
2022

Harrie neemt
de benen!

8+9
juni‘22

Tineke Schouten
Dubbel

Wilt u ook naar deze voorstellingen en gaat u liever niet alleen? Ga dan mee met Aad en Emmie! Aad en Emmie zijn
bereikbaar op tel. nr.: 06 234 273 77. U kunt zelf een ticket bestellen op https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.
nl/kaartverkoop. We raden u aan dit spoedig te doen. Heeft u hulp nodig bij het bestellen dan kunt u ons altijd bellen
op bovenstaand nummer.
Wilt u met ons mee, met openbaar vervoer, dan staan wij om 13:00 uur bij bushalte Centrum (Kon. Julianalaan, t.o.
gemeentehuis) en gaan wij gezamenlijk naar het theater. Wel moet u er van uitgaan dat wij in de zaal niet bij elkaar
zitten.
We lopen gezamenlijk naar de Leidse Schouwburg en na afloop verzamelen wij ons en lopen we weer gezamenlijk
naar de bushalte. In Voorschoten kunt u uitstappen bij de bushalte naar Uw keuze.

Allereerst de allerbeste wensen voor 2022! Het is wel wat laat maar niet minder gemeend.
Wat een jaar was 2021 en vooral de laatste anderhalve maand. Niets kon doorgaan. Maar we hebben weer
een heel nieuw jaar voor de boeg en we gaan er vanuit dat dit een beter jaar wordt. De Evenementencommissie is dan ook als altijd bezig om leuke activiteiten voor u te bedenken.
De data van de zondagse dansmiddagen zijn al weer geprikt. Bent u geen danser? Gewoon gezellig langskomen voor koffie, thee of een ander drankje kan ook.
Iets nieuws, wat alle leden wel aan zal spreken, is een gezellige VOV Paaslunch, zorgeloos uit en thuis met
een touringcar. U kunt u zich nu al aanmelden. Kortom: we doen ons best.
Heeft u nog leuke ideeën? Schroom niet om mee te denken. Gewoon even een berichtje naar ons sturen:
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl of geef even een belletje.
Rest mij om u een fijne februarimaand te wensen en op naar de lente!
Namens de Evenementencommissie,
Els van Steeg-Blom/voorzitter
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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

VERENIGING

OUDERENBELANG

VOORSCHOTEN

VOV REIZEN 2022

BEWAAR
KATERN

Voorwoord van de Reiscommissie

Als nieuwe reiscommissie wensen wij u allereerst een mooi en sprankelend 2022 met heel veel
reisplezier. Na goed overleg hebben wij besloten om u voor dit jaar geen aparte Reisgids aan te bieden,
maar om de dag- en meerdaagse reizen op een nieuwe wijze te publiceren. In het midden van deze februari Nieuwsbrief vindt u een uitneembaar katern om als reisgids te bewaren. Bij veel belangstelling komen er misschien nog een
of twee reizen bij. Die zullen wij u dan in de komende Nieuwsbrieven aanbieden.
Op de volgende pagina’s vindt u dus een uitgebreide beschrijving van de VOV dagreizen en meerdaagse reizen,
waarvoor u zich nu al kunt aanmelden. Dit nog wat vroege tijdstip is om te voorkomen dat opties op diverse reizen
zullen verlopen.
De betalingswijze voor wat betreft de dagreizen is gewijzigd, mede omdat we sinds januari 2022 met een ander boekhoudprogramma werken. U hoeft geen aanbetaling te doen en krijgt na aanmelding een factuur van ons, die uiterlijk 4
weken voor de reis betaald moet zijn. Dat zal ook nader aangegeven worden bij de betreffende dagreis. Bij de meerdaagse reizen vindt betaling rechtstreeks aan de reisorganisator plaats of aan de VOV; ook dat zal per reis worden
vermeld. Verder willen wij benadrukken dat uw aanmelding door middel van een ondertekend bevestigingsformulier
definitief is. Dus ook zónder aanbetaling verplicht u zich met dit formulier tot deelname aan de reis c.q. tot betaling van
de reissom. Het is dan ook altijd verstandig om zelf een annulerings- en reisverzekering af te sluiten.
De reizen worden georganiseerd volgens de Reisvoorwaarden 2022. U kunt deze voorwaarden inzien op onze website www.vovvoorschoten.nl en/of ophalen in ons verenigingsgebouw.
Na deze nuttige zakelijke mededelingen willen wij u graag veel plezier wensen met het lezen
van de beschrijvingen van de reizen die wij voor u uitgezocht hebben. Om ieder
gelijke kansen op inschrijven te geven, hebben we besloten dat u zich vanaf
7 februari, 10.00 uur telefonisch kunt aanmelden bij de coördinator die bij de
betreffende reis vermeld staat.
Wij hopen van harte dat er veel leden mee gaan op
reis en dat we met elkaar mooie en gezellige
dagen zullen beleven.
De Reiscommissie,
André In ’t Veen, coördinator
Thieu Mimpen
Aty Mimpen

VEEL
REISPLEZIER
MET ONZE
VOV!!!
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DAGREIS 1

2m4ei

KATWOUDE/ ZONNETREIN SCHOORL
ALGEMEEN
Vandaag maken we een dagtocht naar Noord-Holland. ’s Morgens brengen we een bezoek aan kaas- en klompenmakerij Simone
Hoeve in Katwoude en ’s middags genieten we van een ‘ontspannen’ rondrit door de duinen bij Schoorl.
REISPROGRAMMA
We rijden rechtstreeks naar de Simone Hoeve, waar de koffie met gebak voor ons klaar staat. Hierna krijgen we een rondleiding door
de kaas- en klompenmakerij. Ons bezoek aan de Simone Hoeve eindigt met een smakelijke koffietafel.
Voor het middagprogramma rijden we vervolgens richting Schoorl en maken daar een rondrit met de Zonnetrein door de Hondsbosche en Schoorlse duinen. Dit zijn de hoogste en grootste duinen van Nederland. Hier komen normaal gesproken alleen fietsers en
wandelaars, maar de Zonnetrein biedt alle mensen, oud, jong, met en zonder lichamelijke beperkingen de mogelijkheid om dit unieke
gebied te bezoeken. De trein is een combinatie van mobiliteit en duurzaamheid en bovendien geluidsarm; er vindt geen verstoring
van de natuur plaats. Deze rondrit duurt anderhalf uur en voert u door het bos- en duingebied van Staatsbosbeheer. Vanuit de trein
heeft u een prachtig uitzicht op unieke plekken in dit gebied.
We sluiten deze dag af met een lekker diner op de weg naar huis.

REISSSOM

De prijs van deze dagreis is € 66,00 p.p.

TIJDEN

De touringcar staat om 8:15 uur voor ons klaar bij opstapplaats Burgemeester v.d. Haarplein in Voorschoten,
waar we om 8:30 uur zullen vertrekken. De verwachte thuiskomst in Voorschoten is ca. 20.15 uur.

AANMELDEN

Voor deze reis kunt u zich telefonisch aanmelden bij de fam. Mimpen, 06 19325057. Na telefonische aanmelding
dient u per omgaande uw bevestigingsformulier in te leveren bij of op te sturen naar VOV Senioren Centrum, Prof
Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten. Met het ondertekenen van dit formulier bevestigt u definitief uw deelname.
U ontvangt van ons een factuur die u uiterlijk 4 weken voor vertrek, te weten 25 april 2022, dient te betalen.
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DAGREIS 2

2ju2ni

DAGCRUISE NAAR AMSTERDAM
ALGEMEEN
Door Corona hebben wij er drie jaar op moeten wachten maar eindelijk kunnen wij weer een dagcruise aanbieden. Deze wordt zoals
gebruikelijk verzorgd door rederij Van der Hulst, met hun Vlaggenschip ‘De River Queen’. Met haar prestigieuze verschijning weet dit
schip iedereen te imponeren. Met haar vele luxe is iedere vaartocht een gegarandeerd succes. De grote glaspartijen en het 360graden panoramaraam in het voorschip geven een fantastisch uitzicht. Bij mooi weer geniet men ook vanaf het panoramadek. De Salon
van de River Queen is zeer ruim opgezet en straalt daarmee comfort en sereniteit uit.
REISPROGRAMMA
Al varend geniet u van kleine Hollandse dorpjes, molens en schitterende vaarwegen door het oer-Hollandse landschap, genietend
van een kopje koffie met appelgebak. Via de Kagerplassen varen wij over de Drecht langs het pittoreske plaatsje Bilderdam. Via
Uithoorn en over de Amstel komen wij aan in Amsterdam, waar wij varen tot in het centrum.
Terwijl u aan boord geniet van een uitgebreid lunchbuffet gaat de tocht verder over het Nieuwe Meer en terug richting Voorschoten
via de Ringvaart langs Aalsmeer, Nieuwe Wetering en over de Kagerplassen. Tijdens de terugvaart is er een borrelhapje voor u en
wordt er een dagverse soep met broodjes geserveerd. Naast deze inbegrepen verzorging is tevens een kleine kaart beschikbaar met
een beperkt assortiment dranken en etenswaren (voor eigen rekening).

REISSSOM

De prijs van deze dagcruise bedraagt € 79,50

TIJDEN

De River Queen vertrekt vanaf het Frans Halsplantsoen te Voorschoten en u kunt vanaf 8.30 uur inschepen.
De afvaart vindt plaats om 9.00 uur en de aankomst te Voorschoten zal omstreeks 20.00 uur zijn.

AANMELDEN

Voor deze reis kunt u zich telefonisch aanmelden bij André in ’t Veen 06 45007501. Na telefonische aanmelding
dient u per omgaande uw bevestigingsformulier in te leveren bij of op te sturen naar VOV Senioren Centrum, Prof
Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten. Met het ondertekenen van dit formulier bevestigt u definitief uw deelname.
U ontvangt van ons een factuur die u uiterlijk 4 weken voor vertrek, te weten 27 mei 2022, dient te betalen.
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MEERDAAGSE REIS 1

9 t/m17
juni

9 DAAGSE GECOMBINEERDE BUSEN TREINREIS ZWITSERLAND
Wij zullen reizen met een Comfort Class Touringcar. De hotels waar wij verblijven zijn Hotel Etoile-3 nachten- in Saas Grund en
Hotel Hilton Garden in Davos-3 nachten, op basis van 8x ontbijtbuffet en 3-gangen diner.
DONDERDAG EN VRIJDAG Wij vertrekken donderdag 16 juli
vanaf Burg. v. d. Haarplein en beginnen aan een prachtige
reis! We doen het rustig aan en rijden in twee dagen naar het
Zwitserse Saas Grund. Onderweg dineren en overnachten we
in Frankrijk of Duitsland.

DONDERDAG Via het Vierwoudstedenmeer beginnen we
onze terugreis naar Duitsland. Onderweg stoppen we voor
een bezoek aan Luzern en kunnen dan ook nog de Kapellbrücke uit het jaar 1300 bekijken. Vervolgens dineren en overnachten we onderweg.

ZATERDAG Wij gaan van de natuur genieten en op weg naar
stuwmeer Mattmark. Vanaf Saas Almagell wordt het Saastal steeds ruwer en eenmaal bij het meer aangekomen heb
je een mooi uitzicht over het dal en wat verder ziet men het
Monte Rosamassief. Aansluitend rijden we naar Saas Fee,
het bekende Gletsjerdorp gelegen op een plateau op 1800
meter boven zeeniveau waar veel te zien is.

VRIJDAG We rijden de laatste etappe richting Nederland waar
we afsluitend het diner bij de Heeren van Montfoort zullen nuttigen. Daarna rijden wij door naar Voorschoten.
Door mogelijk niet voorziene omstandigheden kan het programma gewijzigd worden.

ZONDAG We rijden naar Tasch, vanwaar we de trein naar
Zermatt nemen. De autovrije plaats is een idyllisch bergdorp
gelegen aan de voet van de 4478 m hoge Matterhorn met
voor een ieder mogelijkheden om te vertoeven.
MAANDAG Vandaag maken we een tocht met de legendarische Glacier Express, een van de paradepaardjes van Zwitserland. Beginpunt is Andermatt, een typisch Zwitsers dorp
met mooie cultuur. Tijdens de treinrit naar Chur passeren we
fantastische landschappen, waaronder de Rheinschlucht.
DINSDAG
Deze dag brengen we in Davos door en heb je de vrijheid om
de dag zelf in te delen. U kunt b.v. een bezoek brengen aan
de botanische alpentuin Alpinum op de Schatzalp met 3500
verschillende bergplanten uit de hele wereld.
WOENSDAG Vandaag leggen we het traject tussen St.Morits
en Tirano af met de Bernina express, een van de steilste
treintrajecten ter wereld waar zonder tandrad gereden wordt.
Vanuit Tirano reis je dwars door de imposante bergwereld,
langs machtige gletsjers, over de Berninapas (2250m) naar
St.Moritz. Bij Montebello zie je het hooggebergte.
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INBEGREPEN De gehele busreis en treinvervoer - Diensten en
verzorging van reisleiding en chauffeur. - Overnachtingen op
heen- en terugreis in Duitsland of Frankrijk - 6 nachten in 2 hotels
in Zwitserland - 6x ontbijtbuffet en 3-gangendiner - trein- en kabelbaankosten - Afsluitend diner in Montfoort.
2-pers.kamer: € 1099,- p.p. Toeslag 1 pers.kamer € 170,BIJKOMENDE KOSTEN Niet genoemde maaltijden en drankjes
- Fooien en koffergelden - Reis-en annuleringsverzekering (zelf
regelen bij uw verzekerings-adviseur)
NB: In Zwitserland worden de betalingen in Zwitserse Franken
(CHF) gedaan.
Bij deze reis moet men er rekening mee houden dat er sprake kan zijn van meer inspanningen t.a.v. kofferverplaatsing
en loopvermogen.
AANMELDEN Voor deze reis kunt u zich telefonisch aanmelden
bij Aat Stahlie, 071 5610846. Wie zich vorig jaar al had aangemeld, graag opnieuw aanmelden!. Na telefonische aanmelding
dient u per omgaande uw bevestigingsformulier in te leveren bij
of op te sturen naar VOV Senioren Centrum, Prof Einsteinlaan
3,2251 VD Voorschoten. Met het ondertekenen van dit formulier
bevestigt u definitief uw deelname. U ontvangt een factuur die u
rechtstreeks aan de reisorganisator dient te betalen, uiterlijk 6
weken voor vertrek.

MEERDAAGSE REIS 2

1 t/m 10
sept

10-DAAGSE BUSREIS
BLOEMENRIVIÈRA & LAGO MAGGIORE
De reis maken we met een Comfort Class touringcar voorzien van verwarming, dubbele beglazing, airconditioning, toilet, koffie-, soep- en chocoladeapparaat en een minibar met frisdranken en licht alcoholische drankjes (consumpties tegen betaling).
DONDERDAG EN VRIJDAG Heenreis. We vertrekken vanaf het
Burg. v.d. Haarplein in Voorschoten. Met een diner en overnachting in Frankrijk, rijden we in twee dagen naar de Italiaanse kust.
ZATERDAG Nice & Monaco. Op maar een uurtje rijden van ons
hotel ligt de populaire Zuid-Franse kuststrook Côte d’Azur. Hier
bezoeken we Nice en Monaco. Vergaap je aan de peperdure
jachten die in de haven dobberen. Weg van de glitter en glamour
vind je zowel in Nice als in Monaco een oud stadshart met nauwe
straatjes, steile trappen, sfeervolle pleinen en stadspaleizen.
ZONDAG Finale Ligure & Alassio. Op verkenning door de Bloemenrivièra. We volgen de kustlijn naar het stadje Finale Ligure. Je kunt hier flaneren over de boulevard en fijn ontspannen
aan het strand. Of durf jij de klim naar Finalborgo aan? Door de
stadspoort met zijn kleurige fresco’s wandel je dit schattige dorp
binnen. Oude straten worden afgewisseld met pleintjes, kerken
en palazzi die je meenemen naar vervlogen tijden. In de middag gaan we naar Alassio. Authentiek, zonnig en kleurrijk zijn de
kernwoorden van dit Italiaanse kuststadje. Ontdek de legende
van Alassio en de toren van Vegliasco en smul in een knus restaurant van een bord spaghetti al ragù, gevolgd door een huisgemaakte tiramisu.
MAANDAG Een fijne vrije dag in je vakantieplaats.
DINSDAG Op naar het merengebied! Onderweg stoppen we
in Milaan. De brede winkelstraten en galerij en met chique boetieks, zoals de Galleria Vittorio Emanuele II, zijn een paradijs
voor shopliefhebbers. Maar Milaan is zoveel meer dan winkelen
alleen. Fotogeniek is de Duomo. Deze enorme kathedraal is tot
in de puntjes afgewerkt met 135 marmerensiertorentjes en maar
liefst 2245 beelden. Aan het einde van de middag checken we in
bij ons hotel in de omgeving van Vogogna.
WOENSDAG Stresa en optioneel Isola Bella. Stresa, de stad
van luxe en la dolce vita. Tuinen, elegante herenhuizen en artnouveau hotels bepalen hier het straatbeeld. In het meer, vlak
bij Stresa, ligt Isola Bella; net zo mooi als de naam al doet vermoeden. Wie wil kan per boot naar dit eilandje varen (niet inbegrepen; kosten ca. €22). Bewonder hier het barokke paleis en
wandel door de bijbehorende tuinen vol bloemen, watervallen en
fonteinen.
DONDERDAG treintocht Centovalli. Een onvergetelijke treinrit

door Italië en Zwitserland. In Domodossola stappen we op de
Centovalli Express naar Locarno. Over ruim 80 bruggen en door
30 tunnels sporen we over duizelingwekkend hoge viaducten,
langs watervallen en diepe kloven en door kastanjebossen en
wijnvelden.
VRIJDAG terugreis. Met een diner en overnachting in Duitsland
rijden we in twee dagen terug naar Nederland. Het dagprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen.
INBEGREPEN: Reis per luxe Comfort Class bus - Begeleiding
door een ervaren chauffeur, tevens reisleider, plus tenminste
één VOV begeleider - Overnachting op de heen- en terugreis
in Zuid-Duitsland of Frankrijk - 4 nachten verblijf in het 3-sterren in de omgeving van San Bartolomeo - 3 nachten verblijf in
het 3-sterren in de omgeving van Vogogna - Hotelverzorging op
basis van 9 x ontbijt en diner - Treinticket Domodossola-Locarno
- Het beschreven excursieprogramma - Afscheidsdiner (exclusief
drankjes) op de terugreis.
2-pers.kamer: € 879,- p.p. (Bij een groot aantal deelnemers
zal de prijs iets voordeliger zijn.) Toeslag 1 pers.kamer € 170,BIJKOMENDE KOSTEN: De kosten voor entreegelden, lokale
gidsen, fooien en het openbaar vervoer zijn niet inbegrepen tenzij
anders vermeld. Reis- en annuleringsverzekering - SGR - Calamiteitenfonds.
Houd er rekening mee dat niet alle accommodaties over
een lift beschikken. Er worden veel bezienswaardigheden
bezocht en wie van al dat moois wil genieten, zal dus veel
moeten wandelen. De definitieve hotellijst ontvang je bij de reispapieren ca. 8 dagen voor vertrek. De hotels tijdens deze reis zijn
allen minstens voorzien van een restaurant/ bar, lobby en wifi. De
kamers zijn voorzien van een televisie en een badkamer met bad
en/of douche en föhn.
AANMELDEN: Voor deze reis kunt u zich telefonisch aanmelden
bij André in ’t Veen 06 45007501. Na telefonische aanmelding
dient u per omgaande uw bevestigingsformulier in te leveren bij
of op te sturen naar VOV Senioren Centrum, Prof Einsteinlaan
3, 2251 VD Voorschoten. Met het ondertekenen van dit formulier
bevestigt u definitief uw deelname. U ontvangt een factuur die u
rechtstreeks aan de reisorganisator dient te betalen, uiterlijk 6
weken voor vertrek.
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MEERDAAGSE REIS 3

5 t/m 9

oktober

5 DAGEN ALL INCLUSIVE
HOTEL BILSTEIN ~ DUITSLAND
HOTEL BILSTEIN, VIJF DAGEN ALL INCULSIVE VERMAAK EN VERWENNERIJ! Om alvast in de stemming te komen…. De VOV

Reiscommissie denkt dat we daar wel eens een keer aan toe zijn!
Een zorgeloos, geheel verzorgd reisje naar Lennestadt - Bilstein
in Duitsland. Hotel Bilstein ligt in het centrum van dit pittoreske
bergstadje met haar Middeleeuwse burcht. De centrale ligging in
het zuiden van Sauerland, tussen de zonnige noordzijde van de
Rothaarsteig en het bekende stuwmeer de Biggesee, maakt de
ligging uniek.
WERKELIJK ÁLLES IS TIJDENS DIT REISJE INCLUSIEF; niet alleen

het vervoer en alle heerlijke buffetmaaltijden, maar ook de hele
dag koffie en thee in de koffiecorner, met ’s middags zelfs een
gebakbuffet er bij. Vanaf 5 uur tot middernacht zijn ook alle andere drankjes inclusief, met of zonder alcohol, u zegt het maar,
en van die laatste categorie niet alleen wijn en bier maar ook
jenever, apfelcorn etc. Meer inclusief: Elke dag kunt u met de
Bilstein bus mee voor een tochtje door het Sauerland, bezoek
aan Winterberg, rondleiding in de Warsteiner Bierbrauerei of een
vaartocht over een stuwmeer. Ook in de avond is er gevarieerd
vertier en wordt er bij de drankjes een stukje kaas, worst of een
bitterbal gepresenteerd.
Bent u zo iemand die liever niet elke dag weer met de groep
in de bus stapt? Dan kunt u vanzelfsprekend ook met uw eigen
reisgezelschap de omgeving ontdekken. Vanuit het hotel starten
vele wandel- en fietsroutes, die u laten genieten van de prachtige
natuur en vergezichten. Of u kunt in het hotel blijven, waar u zich
kunt vermaken in het binnenzwembad of de sauna - óók inclusief,
net als de 3 biljarttafels en de kegelbaan - en genieten van een
lekker hapje en een drankje in de hotelbar, bij de openhaard, in
de lounge of in de oergezellige Engelse Pub.
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Voor dit alles hebben wij een optie genomen op deze datum:
5 t/m 9 oktober 2022. Er kunnen 50 mensen in de comfortabele
Bilstein bus, die vertrekt vanuit Voorschoten, Burgemeester v.d.
Haarplein. Aangezien we meer dan 1600 leden hebben voegen
we graag toe: Wees snel met aanmelden, want u zult begrijpen,
vol is vol!
NU HET BELANGRIJKSTE: De prijs voor deze 5 dagen vermaak

en verwennerij is slechts €399,95 per persoon!

Uw hotelkamer is voorzien van badkamer met douche of bad,
toilet, mini-bar, zitje, TV, gratis WIFI, kluisje, en telefoon. Er zijn
ook een aantal 1-persoonskamers beschikbaar. Grotere kamers
met balkon ziijn tegen meerprijs mogelijk, indien nog vrij.
Ook fijn om te weten: Bij hotel Bilstein kunt u boeken zonder zorgen: Elke boeking kunt u gratis annuleren als het corona-gerelateerd is.
Ga mee en geniet van de bijzondere, persoonlijke gastvrijheid en
ontdek de gezellige, aangename sfeer van vakantiehotel Bilstein!
AANMELDEN: Telefonisch boeken voor deze reis bij Dik Zweers,
tel. 071 561 40 84. Maak uw boeking compleet door het invullen
van het inschrijfformulier, dat u binnen twee weken na telefonische aanmelding moet inleveren of opsturen naar VOV Senioren
Centrum, Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.

U ontvangt van ons 2 facturen; één voor de aanbetaling ad.
€100,00 per omgaande over te boeken, en een factuur voor de
resterende €299,95 die u uiterlijk 5 september dient te betalen.
Gelieve bij betaling van deze facturen gebruik te maken, omdat
uw naam en de reisbestemming hierop reeds vermeld zijn.

BEVESTIGINGSFORMULIER VOV REIZEN 2022
De ondergetekende bevestigt hierbij de telefonische aanmelding voor de volgende dag- of meerdaagse reizen
en verifieert de persoonlijke gegevens. Graag aankruisen welke reis van toepassing is.
DAGREIZEN

❒
❒

Dagreis 1

.....personen

24 mei 2022

Katwoude en Schoorl

€ 66,- p.p.

Dagreis 2 .....personen

22 juni 2022

Dagcruise Amsterdam

€ 79,50 p.p.

MEERDAAGSE REIZEN

❒
❒
❒

Meerdaagse 1 .....personen

9 juni t/m 17 juni 2022

Bus/treinreis Zwitserland €1099,- p.p. (1 pers. Kamer + €170)

Meerdaagse 2 .....personen

1 t/m 10 september 2022 Busreis Bloemenrivièra

Meerdaagse 3 .....personen

5 t/m 9 oktober 2022

€ 879,- p.p. (1 pers. Kamer + €170)

All Inclusive Bilstein Duitsland

€ 399,95 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):
Voor de meerdaagse reizen:
Eénpersoonskamer ❒ ja / ❒ nee
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 uiterlijk 4
weken voor vertrek te betalen d.m.v. de factuur die u (via e-mail) van de VOV toegezonden krijgt. Uw boeking is definitief als wij uw ondertekende bevestigingsformulier ontvangen hebben!
Het is ondergetekende bekend dat er in de voorwaarden staat dat voor dagreizen bij annulering uwerzijds geen restitutie wordt gegeven.
Na uw telefonische aanmelding, (zie de betreffende reis), dient u dit bevestigingsformulier op te sturen (of af te geven) bij: VOV Seniorencentrum, Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
BETALING MEERDAAGSE REIZEN: Ondergetekende heeft bij de telefonische boeking het volgende afgesproken:
Na telefonische boeking dient u binnen 2 weken het bevestigingsformulier op te sturen naar (of af te geven bij) VOV Seniorencentrum,
Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten. Uw boeking is definitief als wij uw ondertekende bevestigingsformulier ontvangen hebben!
Bij annulering uwerzijds zijn de annuleringskosten volgens de ANVR-voorwaarden; zie onze Reisvoorwaarden.
5 DAAGSE BUSREIS BILSTEIN: U ontvangt van ons twee facturen; één voor de aanbetaling ad. €100,00 die binnen twee weken betaald
moet worden. Voor het resterende bedrag ad. €299,95 krijgt u een aparte factuur, die uiterlijk 4 weken van te voren moet zijn betaald.
9 DAAGSE BUS/TREINREIS ZWITSERLAND: U ontvangt een factuur van KRAS-Reizen welke uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum moet
zijn voldaan.
10 DAAGSE REIS BLOEMENRIVIERA: U ontvangt een factuur van KRAS-Reizen welke uiterlijk 4 weken voor de vertrekdatum moet zijn
voldaan.

✃

NB: Wanneer een dag- of meerdaagse reis niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers of een andere reden, zullen wij u dat zo
spoedig mogelijk telefonisch of schriftelijk mededelen.

Voorschoten,

2022.

Handtekening:
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Woningtextielhuis

woon- & slaapcomfort

Tempur hoofdkussens en matrassen

25% korting

Aktie geldig van 1 nov. 2021 t/m 31 Jan. 2022

Raamdecoratie (geen gordijnen)

20% korting

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

Administraties •
Belastingzaken •
Computerverwerking •
Bedrijfsadviezen •
Verzekeringen •
Financieringen •
Hypotheken •

071-5613437
info@duindamadministratie.nl
Anthoni v Leeuwenhoekkade 19, 2251 JS Voorschoten

Aktie geldig t/m 24 december 2021
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.

Shine

Dico van Barneveld

Als er een voornemen is dat jullie verder gaat brengen, is het
om dit jaar te STRALEN!
De inaugurele rede van Nelson Mandela bij zijn ambtsaanvaarding als President van de Republiek Zuid-Afrika (1994):
Tekst: Marianne Williamson:
‘Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst dat we buitenmate krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, die het ons het meest
bang maakt.
Wij vragen ons af: “Wie ben ik om briljant, schitterend, getalenteerd en legendarisch te zijn?”
Zowaar, wie ben je om dat niet te zijn? Jij bent een kind van
God!
Jezelf klein maken dient de wereld niet. Er is niets verlichts
aan krimpen, zodat andere mensen om je heen zich niet onzeker gaan voelen.
Wij zijn geboren om de Glorie van God, die in ons is, tot uitdrukking te brengen.
Het is niet slechts in enkelen van ons aanwezig, maar in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schitteren, geven we onbewust toestemming aan andere mensen om net zo te zijn.
Terwijl we bevrijd worden van onze angsten, bevrijdt onze
aanwezigheid automatisch de anderen.’
Te religieus?
Ik heb jaren geleden -in mijn declamatietijd- (wat ik gedurende de Kerstdagen van diverse kanten toegestuurd kreeg)
onderstaand gedichtje van Paul van Vliet, met groot succes
voorgedragen:
Ik drink op de mensen
Die bergen verzetten
Die door blijven gaan met hun kop in de wind
Ik drink op de mensen
Die risico’s nemen
Die blijven geloven
Met het geloof van een kind

Ik drink op de mensen
Die dingen beginnen
Waar niemand van weet wat de afloop zal zijn
Ik drink op de mensen
Van wagen en winnen
Die niet willen weten van water in wijn
Ik drink op de mensen
Die blijven vertrouwen
Die van tevoren niet vragen
‘Voor hoeveel’ en ‘waarom’
Ik drink op de mensen
Die door blijven douwen
Van doe het maar wel
En kijk maar niet om
Ik drink op het beste
Van vandaag en van morgen
Ik drink op het mooiste waar ik van hou
Ik drink op het maximum
Wat er nog in zit
In vandaag en in morgen
In mij en in jou.
De strekking is dezelfde: Zet je licht niet onder korenmaat.
Shine! Je mag er zijn, sterker nog: je ‘moet’ er zijn.
Dit wordt een van mijn laatste columns, of misschien wel de
laatste. Ik heb er geen energie meer voor. Hoewel ik met
mijn gedachten meestal in Hogere Sferen verkeer; ook wel
Aards hoor. Ik denk veel aan het verleden. Ook aan iedereen
die ik tekort heb gedaan; gelukkig niet te veel voor zover ik
mij kan herinneren.
Het ga jullie goed!
Vier het leven! En GENIET ervan!
Ik heb van alle aspecten van mijn avontuurlijke leven (als ik
terugkijk):

Genoten!
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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 februari insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

November-foto
De foto van november is volgens mij
op de hoek van Horstlaan/ Veurseweg.
Deze is nu gesloopt en een nieuw huis
gebouwd een aantal jaar geleden.
Theo Westerbeek
In het huisje van de novemberfoto is mijn
moeder in 1915 geboren. Het was een
dienstwoning van kasteel Duivenvoorde
waar mijn opa hovenier/tuinman was. Ik
denk dat heel veel mensen het kennen
maar er geen weet van hebben... Het is
nu het theehuis Jansland, naast begraafplaats Rosenburgh. Ikzelf heb er vage herinneringen aan
want mijn opa en oma verhuisden tussen 1955-1957 naar de Bloklaan, ik was toen een jaar of 4/6.
Co van Veen
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FOTORUBRIEK

December/Januari-foto
De foto is van net na de tweede wereld oorlog gemaakt rond 1950, net iets voor mijn geboorte en ik moest goed nadenken
waar het was. Als kleuter kan ik mij herinneren dat de Prins Bernhardlaan de laatste straat was en je tot aan het spoor kon
kijken. We zien hier op de voorgrond het grasveld van het Oranjeplein en voor de twee gebouwen loopt de Koningin Wilhelminalaan. De linker woning staat op de hoek Oranjeplein en Koningin Wilhelminalaan en werd bewoond door meester
Verrips, de hoofdmeester van ‘school met de bijbel’, nu de biblotheek. Als ik het goed heb woont zijn zoon er nog steeds.
Van de middelste huizen, twee onder één kap, werd de rechterkant een lange tijd bewoond door dominee de Zeeuw en had
de naam ‘Veilige haven’. Het gebouw rechts is jarenlang het notariaat van notaris Boom geweest en later van zijn opvolger
De Lahaije. Nu zit Koeleman accountants er in.
Co van Veen
De foto van december/januari is genomen op het huidige Oranjeplein richting Kon. Wilhelminalaan (destijds Duyvenvoordestraat geheten). De foto moet van ver voor de oorlog zijn, aangezien de school (thans bibliotheek) en de bebouwing van
de Nassauwijk nog ontbreken.
Ton Zitman
De foto is van de Wilhelminalaan. Het pand rechts is het kantoor waar nu Koeleman accountans is gevestigd.
Mieke Verhaart
Ik heb steeds het gevoel dat de novemberfoto
een boerderij is, vlak over de Dobbebrug op de
Papelaan, richting Wassenaar.
Maar nu de decemberfoto:
Daar zien we het oude Oranjeplein. De straat is
de Koningin Wilhelminalaan.
Links het woonhuis, dat later bij de School-metde-Bijbel om de hoek, hoorde. Hoofdmeester
Verrips(?) woonde daar. Die school werd later
de bibliotheek.
Daarnaast staat een huis, het is er nog, maar
wie er woonde weten we niet. Maar rechts, het
is er ook nog en staat op blz 6 van dit magazine.
Dat werd later het kantoor van Notaris Boom.
Achter de Wilhelminalaan waren de boerenlanden van de fam. Bohemen. Wij, kleuters, wandelden treuzelend van de Leidseweg naar de
kleuterschool tegenover Bijdorp. Met de bouw
van een deel van de Oranjewijk zat er natuurlijk geen tempo in want wat was er veel te zien
voor wandelende kleuters. Graafmachines,
hijskranen, vrachtwagens, nog koeien zelfs, en
prachtige zachte narcissen op het plein (die we
plukten).
Mieke Rekkers-Steinebach

Naar mijn vermoeden is het pand op de foto gemaakt in de dertiger
jaren van de vorige eeuw. De locatie is de Koningin Wilhelminalaan.
Vele jaren heeft notaris Boom daar zijn domicilie gehad. In de loop
der jaren is het pand, ten opzichte van de foto, drastisch gemoderniseerd. De werkzaamheden in het kantoorpand wordt nu al een reeks
van jaren uitgevoerd door accountant Koeleman.In de wijde omgeving van deze locatie was er voldoende ruimte om er vele eengezinswoningen te realiseren. Aldus geschiedde. Het Oranjeplantsoen
wat voor het pand ligt heeft een metamorfose ondergaan. Een stukje
groen waar men trots op mag zijn. Tien jaar geleden werd een oude
grote kastanjeboom in het plantsoen geplaatst wat voor het uitzicht
van het pand een welkome verrassing was. Waar kwam die boom
vandaan? Dat is een ander verhaal.
De Deynootschool - die toen in de Schoolstraat stond - werd tien
jaar geleden afgebroken (thans HEMA). Nadat de slopershamer de
school had doen verdwijnen besloten wijze mensen om de twee grote
kastanjebomen die de speelplaats sierden te verplaatsen. De ene
boom kreeg een plaats in het centrum voor de kerk “Het Kruispunt”
terwijl de andere boom enige tijd later werd geplaatst zoals hierboven
is omschreven. Groot materieel was nodig om deze grote bomen met
kluit te vervoeren en te verplaatsen. Toevallig was ik ter plaatse toen
de operatie werd uitgevoerd. Dat het plaatsen van deze zeer oude
bomen letterlijk gesproken geen enkel nadelig gevolg heeft gehad
blijkt wel uit het feit dat ze elk voorjaar in volle glorie hun prachtige
bloesem aan ons tonen.
					
Daan Heijmans
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Geen zuchtje wind ~ Door: Elly Vogelaar
Ik had besloten om een wandeling te gaan maken in het bos bij kasteel Duivenvoorde. Meer iets voor de lente dan voor begin
januari, maar wandelen is altijd goed voor de mens. De activiteit in je hersenen verandert ten goede en vooral bij wandelen in de
natuur blijken we aanzienlijk minder ‘malende’ gedachten te hebben, zo is wetenschappelijk vastgesteld.
Het was onwerkelijk stil in het bos. De grond voelde zompig onder mijn zolen. Geen dag voor fluitende vogeltjes. Een beetje heiig.
Slechts waterig licht wat tussen de bladloze boomtakken hing. En geen zuchtje wind.
Veel bosdieren zijn nu in winterrust. Dat wil zeggen, ze zijn verminderd actief en sparen zo hun kostbare vetreserves. Zoals de
eekhoorns. Ze leggen in de herfst al een wintervoorraad aan van eikels, noten en kegels van naaldbomen, die ze in de grond en in
boomholtes verstoppen. Bij slecht winterweer blijven ze gewoon lekker in hun nest. Goed te zien nu die nesten; als grote voetballen hangen ze hoog in de kale bomen.
Ook de veldmuizen en de bosmuizen zullen zoveel voedsel hebben meegenomen als ze konden vinden en dat opgepot hebben
in hun warme holletjes, zodat ze minder hoeven te zoeken als het koud is. De huismuizen doen het anders; die proberen om ’s
winters dichter bij de mensen te verblijven, omdat daar altijd wel iets te halen is. Vogels zoeken overdag ook graag de bebouwde
kom op, waar in menige tuin een ruim voorziene voertafel staat, compleet met potten pindakaas.
Dieren, die in de winter eigenlijk nauwelijks eten kunnen vinden, gaan in niet in winterrust maar in winterslaap. Ze slaan eerst zo
veel mogelijk energie (vet) op in hun lichaam en kruipen dan weg. Een heel bijzonder fenomeen eigenlijk. Hun temperatuur daalt
tot die overeenkomt met de temperatuur van de omgeving. Ze stoppen met bewegen, hun hartslag daalt drastisch en soms stoppen ze zelfs een tijdje met ademen. Daarbij denkt u natuurlijk het eerst aan beren, zoals we die zien in natuurfilms. Maar ook in
Nederland zijn er dieren die in winterslaap gaan. Vleermuizen bijvoorbeeld; die blijven vaak wel 6 maanden slapen. Voor reptielen
– zoals slangen – is het niet het gebrek aan voedsel maar het feit dat ze koudbloedig zijn. Onze winters zijn te koud om actief te
kunnen zijn, dus gaan ze van oktober tot het voorjaar in winterslaap.
Een andere bekende winterslaper is de egel. Die zoekt als het winter wordt een veilige, droge plek op onder een houtstapel of
bladerhoop. Ze eten niet meer en de spijsvertering stopt. Hun hartslag daalt van 180 naar 10 slagen per minuut, de ademhaling
van 45 naar 3 keer per minuut en hun lichaamstemperatuur zakt tot soms maar 1° C. Om de winter goed door te komen moeten ze
wél zo’n beetje 1 kilo wegen. Tijdens de winterslaap gaan ze 25 procent van hun lichaamsgewicht verliezen en als ze te licht en te
klein zijn worden ze vaak halverwege de winter weer wakker. Ze gaan dan naar eten zoeken, maar zullen weinig vinden. Dus als
u in de winter toch een egel tegenkomt, breng hem dan naar de egelopvang, want hij of zij zal het op eigen kracht niet overleven.
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Niet voor de hand liggend, en misschien een teleurstelling voor tuinliefhebbers, maar slakken houden ook een winterslaap. Naaktslakken
graven zich diep in de grond in om daar de winter door te brengen en de
huisjesslakken zoeken voor hun winterverblijf beschutte plaatsen onder
omgekeerde bloempotten, in bladerhopen of half onder de grond, vaak
met een hele kluit bij elkaar. Ze trekken zich diep terug in hun huisje,
sluiten de ingang af met een dikke laag slijm en vertragen hun ademhaling, hartslag en spijsvertering. De slijmlaag droogt hard op en deze
afsluiting zorgt er voor dat ze niet uitdrogen of bevriezen. Bovendien
hebben sommige slakken nóg een trucje achter de hand: ze kunnen een
soort antivries produceren, die het vormen van ijskristallen tegen gaat.
Zo kunnen ze bij een paar graden onder nul nog overleven.
De winterslaap van de kikker is het meest bizar. Zodra het echt winter
wordt, graven ze zichzelf in, in de bagger van de slootbodem, waarna
ze volledig stoppen met ademen en hun hart stopt met pompen. Als de
temperatuur onder nul zakt, zal het meeste water in hun lichaam in ijs
veranderen en zullen ze bevriezen, maar niet sterven. Zodra de lente
aanbreekt en het ijs in hun lichaam begint te smelten, beginnen ze gewoon weer te ademen en begint hun hart weer te kloppen. Ooit gezien
in een natuurprogramma van de BBC, waarin David Attenborough liet
zien hoe hij een bevroren kikker ontdooide. Hij legde een stijf bevroren
kikker in een bak warm water en vervolgens kwam de kikker langzaam
tot leven. Alleen het buitenste laagje is bevroren, legde hij uit. De organen zijn nog intact. Ze kunnen dit overleven tot een temperatuur van -2°.
Maar eerst zal de kikker massa’s suikers aanmaken. Die glucosestroop
werkt als antivries: de cellen zouden uitdrogen wanneer het water erin
bevriest, maar suiker bevriest pas bij veel lagere temperaturen. Zodoende bevriest het water in het bloed wel, maar de lichaamscellen zelf niet.
Het ‘antivries’ zoals ik noemde bij de slakken, is hier ook op gebaseerd.
Ineens besloop me de gedachte hoe lekker het zou zijn om gewoon een
winterslaap te houden. Nou ja, niet de hele winter. De feestdagen zijn
- zelfs met coronamaatregelen - te gezellig om slapend over te slaan.
Maar van begin januari tot, laten we zeggen half februari? Dan begint
het weer wat langer licht te worden. Hoewel, een oud spreekwoord
zegt: Als de dagen lengen, gaat de winter strengen…. Klopt soms echt,
denk maar aan de Elfstedentochten van 1985 en 1986, die laat in februari gereden werden! Een of twee maanden alleen slapen en niet eten is
ook vast wel heel goed voor de lijn, schoot er door me heen. Tsja, ons
menselijk brein kan veel beredeneren, wikken en wegen. Zo was mijn
brein ondanks de natuurwandeling tóch aan het malen geslagen, maar
stokte ineens bij de gedachte aan eten; een kop lekkere erwtensoep
misschien? Tijd om huiswaarts te gaan. Het was een beetje gaan miezeren. En nog steeds geen zuchtje wind.

Foto: Jos Ketelaar

Slak in winterslaap
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Heb je vragen of zorgen?
Neem contact op met Voorschoten Voor Elkaar!
Wij zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 9.00 - 17.00 uur
Telefoon: 071 - 561 90 01
E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Zwaluwweg 4, 2251 MV Voorschoten | www.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?

Met of zonder...
Het was heel speciaal, bijna een feestje, als we vroeger pannekoeken aten. Dat gebeurde dan meestal op een zaterdagmiddag.
Het grappige is dat, wanneer ik aan de pannekoeken van
vroeger denk, ik ze eigenlijk terstond ook lijk te kunnen ruiken.
Of misschien is dat eigenlijk helemaal niet zo grappig. In die
tijd hadden we natuurlijk nog geen afzuigkap en stond er bijna
een soort van walm in de keuken als de pannekoeken gebakken werden. Al zal de lucht ook wel weer vrij vlug verdwenen
zijn, want in die tijd was er natuurlijk nog geen dubbelglas en
wilde de keukenbuitendeur ook wel het nodige kieren.
Ongelooflijk hè, hoe onze moeders daar toch in de winter elke
dag maar weer het eten stonden te bereiden. Of de was deden. En in die tijd kostte dat ook nog eens heel wat meer tijd.

En dan was daar… de stroop. Stroop uit een oranje kartonnen
beker. En dan heel diep het mes erin dopen en vlug, heel vlug
aldoor ronddraaien zodat de stroop niet van je mes lekte en
dan hup… JE NAAM SCHRIJVEN. Het liefst met die ene keer
stroop dopen.

Een van de dingen die ik me ook nog heel goed kan herinneren is dat mijn moeder, voor het bakken van de pannekoeken
een plat bord neerzette met daarop een omgekeerd schoteltje. Waarom? Ik vermoed omdat de pannekoeken dan makkelijker te pakken waren maar of dat ook echt zo was??

Dat was toch wel even anders dan de pannenkoek vandaag
de dag. En het verschil zit echt niet alleen in het feit dat ie
tegenwoordig met een ‘n’ erbij geschreven wordt, ook al wordt
ie echt en alleen in die ene pan gebakken.
Nee, je moet nu de menukaart eens bekijken van een pannenkoekenrestaurant. Lijsten lang van zoete en hartige pannenkoeken tot en met zelfs shoarmapannenkoeken aan toe.

En dan moest natuurlijk de eerste pannekoek altijd mislukken. Dan “was de pan nog niet heet genoeg”, zei mijn moeder
altijd.
En ja hoor, daarna werd de ene pannekoek na de ander gebakken, waarbij ze vakkundig omhoog gegooid werden om te
draaien. En een van ons mocht dan proberen of het ons ook
lukte. Ik kan me nog goed herinneren dat er eentje van mij
boven op de kolen in de kolenkit belandde.
Maar uiteindelijk was daar toch een hoge stapel aan pannekoeken. En dan met zijn allen aan tafel, waar we natuurlijk
zaten op te scheppen hoeveel pannekoeken we wel niet gingen eten. Wat meestal neerkwam op 2 en misschien nog een
halve derde.

Dan het randje van de pannekoek tussen de tanden van je
vork en oprollen maar. Daar ging je mooi geschreven naam.
Ook was het een genot om je pannekoek te bestrooien met
poedersuiker.
En het resultaat was natuurlijk dat alles, maar dan ook alles
plakte.
Maar een feest was het.

Dat zullen ze eeuwen geleden ook niet bedacht kunnen hebben. Of misschien is zo ook wel het klokje rond gemaakt.
Want, naar het schijnt, hebben de kruisvaarders in de 12e
eeuw de pannenkoek in Nederland geïntroduceerd. In die tijd
werd ie ook van boekweit gemaakt, een soort graan.
Maar of je nu de pannenkoek voor je ontbijt eet, zoals de Amerikanen doen, of als dessert geflambeerde crêpe Suzette, als
flensje of als drie-in-de-pan, ergens, ergens zijn we toch allemaal weer een beetje kind met een pannenkoek. Of het mét
of zonder extra n is.

MOnique, rubriekVOV@gmail.com
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Revalidatieprogramma
voor post-corona
patiënten!
In samenwerking met uw huisarts
en andere zorgverleners
Kolijn Fysiotherapie is aangesloten bij Chronisch ZorgNet
Kolijn Fysiotherapie • Gezondheidscentrum • Professor van der Waalslaan 25 • T 071- 5428999 • www.kolijnfysiotherapie.nl

Laat uw 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

4

Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

info@Life-In-Letters.nl

GISELLA

G3?

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen

Beste VOV-ers, mijn allerbeste G3 wensen voor 2022.
G3? Zijn we er niet allemaal tegen? Of is het G2?
Het is noch het een noch het ander. G3 is mijn wens aan allen
voor een Goed, Gezond en Gelukkig Nieuw Jaar.
We hebben het nodig, na de twee laatste jaren die alles behalve goed, gezond en gelukkig zijn geweest. We zitten al meer
dan twee jaar in de greep van een pandemie die ons niet loslaat. Het virus en de mutanten, met de mooie Griekse namen,
schieten als paddenstoelen uit de grond en maken van ons
willoze slachtoffers.
Zal het virus zich altijd muteren en voortdurend terugkomen?
Of zal 2022 -mooi getal!- het einde van de pandemie betekenen en een historische plaats bekleden in onze geschiedenis,
net als de val van Constantinopel die het einde betekende van
het Oost-Romeinse Rijk? Wat denkt u van de uitvinding van
de drukpers of van Columbus die door zijn reis naar Amerika
bewees dat de wereld niet plat was? De pest en andere epidemieën, de Spaanse griep, revoluties, oorlogen en volksverhuizingen zijn allemaal mijlpalen die het leven van de mensen
op onze planeet hebben beïnvloed.
Hoe deze pandemie de wereld zal veranderen is (nog) onbekend. Na het eerste jaar, toen alle farmaceutische laboratoria
tegen de klok in werkten om een effectief vaccin te vinden en
te produceren, was iedereen van Europa tot Polynésië er mee
eens dat wij de schuldigen waren. Het onbekende virus, familie van het bekende SARS, kon zich zo snel verspreiden
door onze manier van leven en reizen: we zijn vervuilers en
verkwisters. Onze consumptiemaatschappij en de marktgerichte ideologie van het neoliberalisme, waar je eigen genot
nummer één is, zijn ideale terreinen voor zo’n virus. Dat hebben we met de vaccins gezien; het was ik …ik …ik, ruzie met
de buurlanden over het AstraZeneca-vaccin… nee. hij is van
mij … niet van jou... terwijl arme landen amper aan vaccins
konden komen!
Het eerste jaar heerste er toch een bepaalde saamhorigheid:
met de zorg, die werd toegezongen, met de ouderen, die als
eerste gevaccineerd moesten worden, er werd niet teveel geklaagd over verloren vakanties en over lockdowns.
Hoe anders verliep 2021! Om te beginnen waren we te laat begonnen met vaccineren, andere landen waren voor. Nederland
moet altijd het beste jongetje van de klas zijn, nietwaar? Met
de Brexit verloren we een goede en gelijkgezinde vriend. Nederland, zo zijn we
eenmaal, heeft moeite met geld aan andere landen te geven. Hoekstra vond de
Grieken en de Italianen verspillers maar
zelfs onze eigen onderdanen krijgen weinig of niets: onze laatste regeringen, allemaal neoliberaler dan iets anders, gaven niet thuis in de toeslagenaffaire en
Groningen wacht ook nog steeds. Rutte
III viel vanwege de toeslagenaffaire, ministers en hoge ambtenaren kropen door
het stof, met krokodillentranen in de ogen
en tremolo’s in de keel.

In maart werden verkiezingen gehouden en niettegenstaande alle
blunders won Rutte weer om aan zijn Rutte IV te beginnen. Het
liefst mét de blunderaars van Rutte III.
Zijn nieuw motto: Een vooruitstrevende politiek, respect voor mens
en natuur, een andere bestuurscultuur… enz… enz… met dezelfde
ploeg te doen.
De zomer kwam eraan: Schiphol was lekker vol… wegen idem
dito… werknemers voorzichtig weer op kantoor… formatie zat
muurvast… Kamer ging op reces… vakantie overal…
Helaas… helaas… De Taliban won de oorlog in Afghanistan, de
tolken en personeel die voor Nederland hadden gewerkt bleven
achter, terwijl andere landen beter voorbereid waren geweest, as
usual!
Weer een paar demissionaire ministers die door het stof kropen,
medici en intensivisten die de haren uit hun hoofd trokken, tjokvolle
evenementen, iedereen ging buiten feest vieren, het was ‘Dansen
met Jansen’ tot… de bom barstte in oktober. Geen dansen meer
met Jansen. Taboe. Ik hoef verder niets uit te leggen.
Na lockdownachtige -weer zo’n prachtig woord- maatregelen,
kwam in december, na weer een persconferentie zonder Colgate
tandpasta reclame van de premier, het grote woord: Beste mensen,
lieve landgenoten, alles gaat dicht! Geen avondklok, maar alleen
winkels open die noodzakelijk zijn voor onze eerste levensbehoefte. (Vrij vertaald in gewoon Nederlands )
Pats-boem! Dat was het, het ergste was het idiote gedrag van de
Oostenrijkse autoriteiten: Nederland was een rood land (dus zeer
besmettelijk) en de Nederlanders waren niet welkom tenzij… ze de
landelijke regels volgden.
Ik vroeg me af of Nederland niet een officiële klacht moest indienen
bij het Hof in Luxemburg. Aan de skivakantie van de Nederlander
mag je niet komen! Hoe durven die Oosterijkers!
Inmiddels hebben we Kerst en NieuwJaar gevierd, er zijn problemen geweest, as usual, en vuurwerk.
Er is ook goed nieuws: een regeeraccord. Op tien januari stonden
de ministers op het bordes. Rutte met zijn beroemde glimlach en de
bewindslieden, fifty-fifty mannen en vrouwen .
Ik kijk allang niet meer naar persconferenties en naar het 2021
overzicht van de NOS heb ik ook niet gekeken.
Ik hoop op het beste en wens u, beste VOV-ers, nogmaals een
G3!

Om de zoveel tijd was er een leuke
persconferentie van Rutte en de Jonge
plus doventolk. De restricties begonnen
lichter te worden, de hemel werd blauw.
Cafeetjes en leuke tentjes gingen weer
open. We zongen (bijna) ‘la vie est belle’!
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€ 31,95 p.p.
28,95

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

1

09-01-2021

17:47

Ingezonden
Pluim

Een paar keer heb ik in het VOV Nieuwsblad wat stukjes geschreven over de huwelijken welke ik al ruim 19 jaar voltrek, met de
soms bizarre dingen die ik daarbij meegemaakt heb. Helaas valt
er nu weinig te voltrekken in deze nare Corona-tijd, zeker nu iedereen maar tot 17.00 uur mag feesten. Niet echt leuk, maar het
moet helaas.
Maar nu wat anders, want ik wil deze keer eens een grote PLUIM
geven aan alle bezorgers van het VOV Nieuwsblad, die iedere
keer maar weer in weer en wind deze komen bezorgen en voor
ons is dat Jan van Polanen, met of zonder echtgenote. Deze
week kwam hij alleen en ik kreeg het al koud toen ik naar hem
keek. “Het is zo koud, heb je dan geen pet om op te zetten”? “Ja,
thuis” zei hij, “ik ben net een Hagenees die heeft ook alles thuis”.
Het begon helaas ook nog eens tegieten, arme Jan. “Schrijf maar
weer eens een stukkie” zei hij nog bij het wegrijden. Nou bij deze
Jan, vergezelt met een hele grote pluim! En... neem volgende
keer je pet mee!!
Netty Koelewijn

Verrassing

Er werd gebeld, en daar stond Frans met een flinke doos! Wat bleek? Hij kwam een mooi kerstpakket brengen namens de klaverjasclub. Met mij hebben vele gereageerd met “wat leuk, echt een verrassing!” Frans en Leny, bedankt!!
K.Sanders-Baron

Groot nieuws voor onze puzzelliefhebbers!
Voortaan wordt er onder de leden die de juiste oplossing van de puzzel insturen een ‘Haags Pakket’ verloot (winkelwaarde €27,95).
Deze verrassende, heerlijke prijs wordt ons beschikbaar gesteld door Bakkerij Hessing, Treubplein 3 in Voorschoten.
Voor de redactie de uitdaging om elke keer een mooie puzzel voor u te vinden. Het soort en de moeilijkheidsgraad zullen we wat
variëren. Nee, het zullen echt geen hersenkrakers of breinbrekers zijn, maar iets waar de meeste leden wel uit kunnen komen.
Heeft u de puzzel opgelost en de oplossing gevonden? Stuur die dan vóór de
10e van de volgende maand naar kopij@vovvoorschoten.nl met vermelding
‘Puzzel’. Of stuur het naar VOV Seniorencentrum, Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD
Voorschoten. Daar ter plekke zelf afgeven of in de bus doen kan natuurlijk ook.
De naam van de gelukkige winnaar wordt gepubliceerd bij de puzzel in de volgende Nieuwsbrief en hij of zij krijgt ook een berichtje van ons. Vervolgens kan de
winnaar het Haags Pakket ophalen bij Bakkerij Hessing, op vertoon van de VOV
ledenpas ter legitimatie.
Deze artikelen zitten in het pakket:
• Kleine Haagsche kakker - royaal gevuld krentenbrood met amandelspijs,
kaneel, roomboter en noten.
• Haagse ooievaartjes - roomboter hazelnoot kaneelkoekjes met de afbeelding
van de Haagse ooievaar.
• Haagse Jantjes - bonbonnetjes gevuld met hazelnootpraline en stukjes hazelnoot. Op de bonbon staat de afbeelding van Haagse Jantje die wijst met
zijn vingertje naar het Binnenhof.
• Den Haagelslag - Groengele hagelslag gemaakt van witte chocolade en suiker. Ongezond lekkah!!
We hopen dat er veel goede oplossingen binnenkomen en dat we veel leden hier
een plezier mee doen. Wie weet wordt puzzelen wel uw nieuwe hobby!
Veel succes.
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Een huis (ver)kopen zonder verrassingen
Leidseweg 58, 2251 LC Voorschoten • 071-5620000 • www.makelaarskantoorvanstralen.nl

- Informatiecentrum en kantoor
Leidseweg 68-A - Voorschoten
Op afspraak te bezoeken.

071 889 71 63
Dag en nacht bereikbaar

- Uitvaartcentrum
Leidschendam-Voorburg
Strandwal 1 - Leidschendam
Uitvaartsuites vrij toegankelijk voor
nabestaanden. Zonder beperkingen
afscheid nemen in huiselijke sfeer.

24 uurs uitvaartsuites beschikbaar in Leidschendam - www.vdhuz.nl

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



Prijspuzzel

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
Horizontaal:
1 rag
4 misère
9 dicht op elkaar
10 hoog aanzien
11 in percelen verdelen
14 kortstondig
16 streling
17 Nederlandse Spoorwegen
18 beest
20 genodigde
22 plas
23 schaamte
24 metalen geld
25 startstreep
27 voetbalvereniging
28 Europeaan
30 Bijbelse figuur
34 onbepaald voornaamwoord
35 in ontvangst nemen
37 diplomatenkoffer
38 ik (latijn)
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De oplossing kunt u sturen naar de
redactie: kopij@vovvoorschoten.nl
U mag de oplossing ook op een briefje
schrijven met uw naam erbij en in de
bus doen (of afgeven) bij het VOV gebouw aan de Prof. Einsteinlaan 3.
De prijswinnaar wordt vermeld in de
volgende Nieuwsbrief.
De prijs: Een Haags pakket vol lekkernijen t.w.v. € 27,95 aangeboden door
bakkerij Hessing aan het Treubplein 3.
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34
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Verticaal:
1 huisvesten
2 Europees parlement
3 te paard gaand
4 bouwland bij een dorp
5 vulkanisch product
6 meisjesnaam
7 Europese vrouw
8 serieuze stemming
12 deel van een korenhalm
13 dooier
15 hechtapparaat
19 daar
21 ontvangdraad
22 toonkunst
23 persoonlijk voornaamwoord
24 vloeibaar gesteente
25 middelbaar technisch onderwijs
26 klavier
29 steunpaal
32 tamme loot
33 muurholte
36 landbouwwerktuig

We ontvangen graag uw reacties op 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 voor de Nieuwsbrief van maart is: UITERLIJK(!) 10 februari.
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
ROEST
TWEEWIELERS

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Schoolstraat 62
071 561 24 96
Korting navragen in de winkel

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

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

koffie bij ons
voor €1,25

Molenlaan 35, Voorschoten

WONINGTEXTIELHUIS
Voor al uw aankleding voor in huis

Treubplein 2
071 561 79 79

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

www.we-je-em.nl
071-5426709

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

VAN DER VOORT schoenen
Schoolstraat 34 - 071 561 35 84

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

Rijwielspecialist
Voorstraat 13
(071) 561 27 02

zie advertentie
in dit blad
Schoolstraat 109a, Voorschoten
Langstraat 49, Wassenaar

Korting navragen in de winkel

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

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.

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

30% korting bij
wasprogramma 1 en 2

Laat uw 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

Bij het boeken vanVOV
een leden
behandeling
ontvangt
u als
lid van het
ontvangen
10%
korting
VOV 10% korting
bij boeken
het boeken
een
behandeling.
bij het
vanvan
een
behandeling.

Adverteren
op deze pagina?
advertenties@vovvoorschoten.nl

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

BRIDGEN

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

KLAVERJASSEN

Dinsdagmiddag van 13.15-16.30 uur.
Zaal open: 12.45 uur.
Leny Bakker, Tel: 071 576 38 20

BILJARTEN/KLAVERJASSEN

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

SOOSMIDDAG

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

TEKENEN/SCHILDEREN

Maandagochtend van 10.15-12.30 uur
Diane van Bohemen Tel: 06 174 89 592
Woensdagmiddag 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

COMPUTER INLOOPOCHTEND

Donderdagmorgen van 10.00-12.00 uur
Chris van der Jagt. Tel: 071 561 84 80
(na 10.00 uur)

JEU DE BOULES

Info: Dik Zweers, tel: 071 561 40 84

DAGREIZEN

MEERDAAGSE REIZEN

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
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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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