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BELASTINGSERVICE

Nico over o.a. de onderwerpen in de Nieuwsbrief
van deze maand.
Over lopende- en komende zaken.
Het mag nog! U bent welkom op zondag 13 maart.
Hulp bij uw belastingaangifte.

En waar de lucht zong,
achter het raam.
Zag ik ze te saam.
Viooltjes, liefdes idooltjes.
Paars en lichtblauwtjes,
met gele harten,
en gouden randen.
Net overspelige vrouwtjes,
Oranje en lila en rode
vrouwtjes.
Ik geniet van de kleuren,
alle dagen.
Maar wie de mooiste zijn,
dat moet je mij niet vragen.
Ze verwelken toch nooit,
op mijn mooie gordijn.
M.L.
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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.
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ACTIVITEITENAGENDA/COLOFON

Op vrijdag 6 mei in het VOV seniorencentrum.

Wij zoeken gastvrouw/heer, ober/serveerster.
Aanvullende info over de komende VOV reizen.
Nieuws over de aankomende evenementen.

Elly schrijft over van der Helm en Schols uitvaartzorg.

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

COMPUTER INLOOPOCHTENDEN

Voor inlichtingen kunt u bellen
met dhr. Chris van der Jagt.
Tel.: 071 561 84 80 (na 10.00 uur)

Van de Redactie
Het is rood met zwarte stippen
Tsjonge, wat kregen we veel goede oplossingen van de prijspuzzel toegestuurd. De redactie is verheugd dat er zoveel animo voor is. Doe weer lekker mee met het oplossen van de nieuwe prijspuzzel. Bij de puzzel leest u wie de
gelukkige winnaar is van het Haags pakket vol lekkernijen.
De VOV draait op volle toeren. Heerlijk toch, al die beweging, activiteiten en sociale contacten. Bewegen is goed
voor lichaam en geest en nog gezellig ook. Net zoals als dansen in ons eigen maandelijkse danscafé. U leest erover
in deze Nieuwsbrief. Voorschoten Voor Elkaar startte in februari met twee groepen ‘Meer Bewegen voor Ouderen’.
Twee keer per week kunt u zich een klein uurtje losmaken onder begeleiding van een beweegdocent in het Vliethuis
en in het Parkhuis (zie voorschotenvoorelkaar.nl).
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Een dak boven het hoofd van elke Voorschotenaar zou naar
mijn mening bovenaan de politieke agenda moeten staan, dan een tijd niets, en vervolgens heel belangrijke thema’s
zoals toekomstbestendige winkelcentra, meer bomen in de woonwijken, nieuw onderdak voor culturele verenigingen,
de lantaarnpalen in de Voorstraat, hoe vaak het oud papier wordt opgehaald, et cetera.
Ja, het is goed toeven in forensendorp Voorschoten. Voor jong en oud. Maar wat als je als senior betaalbaar kleiner
wil wonen, of je opgeschoten nazaten willen uitvliegen naar een eigen plek onder de Voorschotense zon? Een jaar
terug bedroeg de gemiddelde vraagprijs voor een woning in ons dorp € 654.000,- en met de zeer beperkte sociale
woningvoorraad worden (klein)kinderen zonder ‘zak geld’ van pa en ma geacht eigen haard & dorp te verlaten. Ofwel
uit je geboorteplaats verbannen om zo mogelijk later nog eens als gesettelde forens terug te keren. Zo zijn er Voorschotenaren die noodgedwongen de goedkopere randgemeenten opzochten, maar niets liever willen dan terugkomen naar hun geboortedorp. Voorschoten is van ons allemaal. Dat geldt niet in de laatste plaats voor het Ambachtsen Baljuwhuis. De verkoop aan een Wassenaarse ondernemer is ingetrokken. Wat nu? Naar mijn idee spreekt de
burger zich erover uit in een raadgevend referendum. Hoe dan ook, 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en
kunt u van uw politieke voorkeur blijk geven.
Vanmorgen vroeg zag ik olympiër Nathan Chen zijn vrije kuur ijsdansen. Bij ijsdansen mijmer ik erover hoe mijn moeder met haar breiwerk en een Martini aan de buis gekluisterd zat om naar de drievoudige axels en dubbele rittbergers
te kijken. Nathan Chen was vanmorgen de keizer van het ijs. Als een vlinder maakte hij hemelse pirouettes. Dat doet
mij denken aan de woorden ‘Groots en meeslepend wil ik leven’ in de levensbeschouwelijke column van Dico met
titel Momento Mori! Carpe Diem Dico! Vlinders fladderen ook rond in het verhaal van Elly. In een van begin tot eind
boeiend verhaal neemt zij u mee in het leven van de lieveheersbeestjes. Gisella werpt in haar artikel een maatschappijkritische blik op de staat van ons land. En nu het (bijna) maart is komt ook de belastingaangifte weer in beeld. De
Hulp Bij Aangifte van de VOV staat voor u klaar. Leest u er meer over in het bericht van Peter de Boer.
Veel leesplezier! Tot de volgende Nieuwsbrief.

COVERFOTO FEBRUARI

De exotisch gekleurde
halsbandparkiet duikt
overal op in de Randstad,
en zo ook in Voorschoten.
Met dank aan Willem
Burwick voor deze mooie
foto.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF

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

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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Van het bestuur
Bent u laatstelijk weer eens binnen geweest in ons verenigingsgebouw? Mooi geworden hè! En wat nog mooier is, er wordt weer
gedanst en gezongen, geklaverjast en gebridged, gekleid en gebreid. De biljartballen rollen weer, net als de bingoballetjes op de
vrijdagse soosmiddag. Heerlijk dat we weer met elkaar zin kunnen
geven aan onze dagen.
Ontspanning en contact, dat zijn twee heel belangrijke dingen in
ons seniorenbestaan. Ook al zullen veel van u vast nog andere activiteiten en interesses hebben, een gezellig middagje met je eigen
clubje is toch altijd iets om naar uit te kijken.
En u durft gelukkig weer plannen te maken! De aanmeldingen voor
de reizen beginnen binnen te lopen, net als de aanmeldingen voor
het eerstkomende evenement: de Paaslunch. Niet te lang meer
wachten als u nog mee wilt, want het aantal plaatsen is beperkt.
Wat missen we de Gouden Leeuw, met hun grote zaal. Het maximumaantal is nu 150, maar de locatie in Leiderdorp is prachtig en
het is weer inclusief vervoer; zie elders in deze Nieuwsbrief. U kunt
bellen naar Thea Zweers om te horen of u nog mee kunt.
Achter de schermen is het bestuur inmiddels druk met het plannen van de Nieuwjaarsreceptie, die dit jaar wel erg laat is door
alle toestanden. Maar in Voorschoten kan je elkaar nog Nieuwjaar
wensen tot op de Paardenmarkt, dus nu het weer kan en mag is de
datum geprikt. Het is al snel, noteer maar meteen in uw agenda: op
zondag 13 maart, van 15:00 tot 17:00 uur, bent u welkom om met
ons te proosten op een nieuw jaar dat hopelijk voorspoedig gaat
verlopen voor iedereen.
Als u toch aan het noteren bent: de datum voor de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) is vastgezet op vrijdag 6 mei,
aanvang 14:00 uur. De uitnodiging vindt u elders in deze Nieuwsbrief. Toon uw interesse in de VOV door aanwezig te zijn. Uw stem
wordt gehoord; formeel tijdens de vergadering of informeel na afloop, onder het genot van een drankje.
We hopen evengoed u voor die tijd al eens te ontmoeten. Achterin
de Nieuwsbrief staat een opsomming van alle activiteiten en de
coördinator waarbij u zich kunt aanmelden. Kom eens kijken of het
iets voor u is! U bent van harte welkom.

Politieke avond in het VOV gebouw ~ Woensdag 2 maart 20.00 uur
Het bestuur vond het een goed idee om voorafgaand aan de verkiezingen, op woensdagavond
2 maart, de diverse politieke partijen uit te nodigen bij de VOV voor een avond waarin zij specifiek ingaan op het te voeren ouderenbeleid. Wij zijn benieuwd naar de diverse standpunten
van de Voorschotense politiek over dit onderwerp.
Iedereen die interesse heeft om met de vertegenwoordigers van de politieke partijen hierover
van gedachten te wisselen, nodigen wij harte uit om op deze avond aanwezig te zijn, in het
verenigingsgebouw van de VOV, Prof. Einsteinlaan 3. Aanvang 20.00 uur met vanaf 19.30 uur
binnenloop.
Met het oog op de organisatie stellen wij het op prijs als u zich van te voren zou willen aanmelden bij de secretaris via email secretaris@vovvoorschoten.nl of telefonisch 071 561 76 16.
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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

Groots in Groen
Ruime keuze in grote en kleine, bloeiende
en groene kamer- en tuinplanten
Laat de bollen bloeien, in tuin of in huis
Narcissen, blauwe druifjes, hyacinten en meer

Kortom: kom gewoon
eens binnen kijken

Ruime parkeergelegeheid

Wij
bezorgen
ook!!

Volg ons op facebook en instagram
voor het laatste nieuws
Hofweg 6, Voorschoten | 071-5764177 | www.plantenparadijs.nl

Nieuwjaars Receptie
Zondag 13 maart 2022 van 15.00 tot 17.00 uur
In Voorschoten mag je elkaar tot op de dag van de Paardenmarkt Nieuwjaar wensen.
Wij maken daar graag gebruik van met een verlate Nieuwjaarsreceptie. Onder het genot van
een hapje en een drankje kunt u meteen ons opgefriste verenigingsgebouw bewonderen.

s op
Graag tot zien rt!
a
zondag 13 ma

m,
ren Centru
VOV Senio steinlaan 3,
Prof. Ein hoten.
Voorsc

Nieuwe leden- en financiële administratie
Als u de nieuwsbrief van eind februari / begin maart leest is het nieuwe jaar alweer zo’n twee maanden oud. Zoals ieder jaar zijn in
januari de facturen inclusief het VOV-ledenpasje verzonden voor het voldoen van uw contributie. Wellicht is het u opgevallen dat
de facturen er wat anders uitzien dan vorig jaar. De oorzaak is een nieuwe ledenadministratie en financiële administratie.
Tot en met vorig jaar maakte de VOV gebruik van Club on the Net voor de ledenadministratie en Twinfield voor de financiële administratie. Op zich zijn dat bruikbare programma’s. Maar niet zo bruikbaar was de koppeling tussen beide. Facturen gemaakt in
Club in the Net konden wel worden doorgestuurd naar Twinfield, maar betalingen konden niet van Twinfield worden doorgestuurd
naar Club on the Net. Het gevolg was dat alle betalingen voor contributie (meer dan 1600) met de hand in Club on the Net moesten worden verwerkt. Dat kostte veel tijd en het was onvermijdelijk dat er fouten werden gemaakt. Hierdoor kwam het wel voor dat
een aanmaning werd verstuurd terwijl de desbetreffende factuur wel was betaald. Deze situatie kon niet worden verbeterd omdat
de eigenaren van de twee programma’s geen partner van elkaar waren en dat ook niet wensten te worden.
In de loop van 2021 werd bekend dat Club on the Net zou ophouden te bestaan. Er is voor zover bekend geen koppeling tussen
Twinfield en een systeem als Club on the Net. De VOV werd daarom gedwongen een nieuwe financiële– en ledenadministratie
aan te schaffen. Niet zo prettig en het kost ook veel geld. De keuze is gevallen op SnelStart. De betrokkenen van de ledenadministratie en de financiën zijn druk bezig zich SnelStart eigen te maken. Voor de boekhouding is dit geen al te groot probleem.
Debet en credit staan altijd aan de linker resp. de rechter kant en boekingen moeten altijd in evenwicht zijn. Maar er zijn geen twee
ledenadministraties gelijk. Dat betekent dat betrokkenen veel tijd moeten besteden om de nieuwe administratie te doorgronden.
Voor u verandert er in de ledenadministratie niet zo veel. Wel zal er meer met facturen worden gewerkt die u per bank kunt betalen. Voor het betalen van de contributie krijgt u al een factuur. Dit zal nu ook het geval zijn voor (aan)betalingen voor reizen en
evenementen.
Een vriendelijk maar toch dringend verzoek is om bij een betaling altijd het factuurnummer te vermelden. In SnelStart worden
de betalingen wel automatisch gekoppeld aan facturen en dat spaart heel veel werk en voorkomt fouten, zult u begrijpen.
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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

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Belastingservice: hulp bij belastingaangifte
Er komt weer een spannende tijd aan: voor 1 mei moet u
uw inkomstenbelasting aangeven. En dan is steeds weer de
vraag: moet ik bijbetalen of krijg ik terug? Door de aangifte te
doen komt u aan de weet wat de belastingdienst met u voor
heeft. Ook dit jaar helpt de VOV haar leden bij het invullen van
de aangifte inkomstenbelasting 2021.
Als inkomensgrens voor deze service geldt:
➤ voor een alleenstaande € 40.000,- per jaar;
➤ voor gehuwden/samenwonenden € 60.000,- per jaar.
Wanneer u geholpen wilt worden bij het invullen van de belastingaangifte kunt u vanaf 1 maart bellen met de HUBA (hulp
bij aangifte) door wie u al eerder bent geholpen. Of met Peter
de Boer, tel 068 338 7888. Hij is lid van het VOV-bestuur en
zorgt er voor dat een HUBA u helpt bij het invullen van de
belastingaangifte.
De HUBA neemt contact met u op om een afspraak met u te
maken. Hij/zij bespreekt met u alle zaken die nodig zijn om de
aangifte in te vullen. U dient er voor te zorgen dat hij/zij alle
noodzakelijke gegevens over 2021 krijgt.
Denk aan:.
➤ Het jaarinkomen: de jaaropgaven van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB), pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2021;
➤ De WOZ- beschikking van februari 2021 van de gemeente (die heeft de peildatum van januari 2020);
➤ De jaaropgave van de hypotheekverstrekker over
2021;
➤ Beschikking van zorg-/ en huurtoeslag;
➤ De jaaropgaven van de bank;
➤ Rekeningen van specifieke zorgkosten;
➤ Bewijsstukken van gedane giften;
➤ Brief van de Belastingdienst met de machtigingscode. Als u nog geen machtigingscode heeft, kan de
HUBA deze voor u aanvragen.

Corona
De situatie rond corona is ongewis, maar de kans is groot dat
corona in maart nog niet is verdwenen. De HUBA zal daarom
zoveel als mogelijk fysiek contact vermijden. Zorgt u er daarom voor dat u de boven genoemde documenten paraat hebt
zodat ze snel kunnen worden overhandigd. Het fotograferen
van de documenten en die digitaal naar de HUBA sturen is
het meest veilig.
De HUBA doet de aangifte namens u, maar u blijft verantwoordelijk voor de gegevens. De HUBA kan u ook helpen bij
het aanvragen van een huurtoeslag of zorgtoeslag.
Een HUBA is geen belastingconsulent. Daarom ondersteunt
deze belastingservice in principe alleen het doen van eenvoudige aangifte inkomstenbelasting betreffende box 1, en 3.
Het is daarom mogelijk dat de HUBA over bepaalde zaken
te weinig kennis heeft. Ervaren HUBA’s zijn echter bereid de
minder ervaren collega’s bij te staan.
De HUBA werkt op basis van vrijwilligheid, maar er is een
(conform andere soortgelijke organisaties) onkostenvergoeding van minimaal € 12,- per adres resp. € 17,- voor twee
personen per adres.

Vanaf 1 maart heeft de belastingdienst uw gegevens geïnventariseerd en beschikbaar gesteld in
het aangifte programma op internet.
Vanaf 1 maart kunt u bellen met een u bekende
HUBA of met Peter de Boer. Zijn telefoonnummer
is 068 338 7888.
Vóór 1 mei moet u de aangifte hebben gedaan.

De nieuwe ledenpassen

Begin januari kwam een aantal vrijwilligers van de VOV bijeen om de facturen te controleren en te voorzien van de bijbehorende ledenpasjes. Het was dit jaar een extra intensieve onderneming omdat er sinds 1 januari jl. een nieuw programma voor
de ledenadministratie in gebruik is genomen. Dit is ook de reden dat twee leden die op één adres wonen, 2 facturen hebben
ontvangen. We vertrouwen erop dat het allemaal goed is gekomen en dat iedereen haar/zijn ledenpasje heeft ontvangen.
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Interieurbouw op maat

SHOWROOM (open op afspraak)
Industrieweg 17B, Voorschoten. 06 364 898 96 houtbewerkingrido.nl

Kasten
TV-meubels
Wandmeubels
Radiatorombouw
Erkerbanken
Maatwerk

Afscheid
nemen doen
we samen.
Tijdschriften
Boeken
Cadeaubonnen
Kantoorartikelen
Staatsloten
Pasfoto's

Uitvaartverzorger Rob van der Kraan

Waar u ook voor kiest, uw wensen staan altijd
centraal. Ik kom graag bij u langs voor een
vrijblijvend en kosteloos gesprek, waarin we
samen uw wensen bespreken.
Ook als u niet of elders verzekerd bent.
G. Besuyen
Rijwielspecialist
Monuta Van der Luit
T 071 - 573 08 30
E leiden@monuta.nl
I www.monuta.nl/leiden

Van der Luit

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

Primera
Voorschoten
Schoolstraat 158a
2251 BK
071-7820500

VAN HET BESTUUR

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

vrijdag
6 mei 2022

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 2021.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken.

5.

Jaarverslag 2021.

6.

Financieel jaarverslag 2021 en begroting 2022.
Goedkeuring te reserveren gelden.

7.

Goedkeuring financieel beleid 2021 en decharge van het bestuur.

8.

Benoeming kascommissie 2022.

9.

Samenstelling van het bestuur:
Volgens rooster aftredend: vicevoorzitter Gé van Niekerk en secretaris
Elly Vogelaar; zij stellen 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 dinsdagen vrijdagmiddag ter inzage liggen in ons verenigingsgebouw aan de
Einsteinlaan en beschikbaar zijn voor de aanwezigen op de dag van
de vergadering. Bovendien worden ze gepubliceerd op de website.
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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.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mevrouw J.A. Fonderie-Bleijs kreeg een bezoekje van Thea. Doordat
ze samen een paar vakanties hebben gedaan was het voor beiden een
leuk weerzien. Mevrouw heeft beperkingen waardoor ze niet meer aan
alles van de VOV kan deelnemen. Veel herinneringen werden opgehaald en zo vloog de middag om. Mevrouw stelt een bezoekje zeer op
prijs, dus graag nog een vervolg.

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!

De 92-jarige meneer H. Rieke werd door Piet gebeld voor zijn verjaardag. Meneer is heel optimistisch en is heel gelukkig met zijn vrouw. Hij
bedankte voor de telefonische belangstelling en voor de felicitaties.
Piet heeft een plezierig telefoongesprek mogen voeren met meneer P.C.
van Vliet. Hij is nog gezond en toen Piet meneer Van Vliet vertelde dat
hij hem hoopt te volgen in april in de leeftijd van 90 jaar, reageerde hij als
volgt: “dat is prachtig want ik weet dat 1932 een heel goed geboortejaar
is”. Meneer van Vliet gaat nog dagelijks naar de boerderij waar zijn zoon
de zaak runt. Er werd hartelijk bedankt voor de telefonische felicitaties.
Meneer J.G.H. Lavrijsen maakt het goed, is gezond en nog vol levenslust. Hij heeft met zijn zonen en dochter goed contact en verder heeft hij
ook veel contacten. Wanneer het vervelende virus over is zal hij graag
bezoek van de VOV ontvangen. Hij sprak zijn waardering uit voor de
belangstelling.
Joke heeft een bezoekje gebracht aan mevrouw N. de Wit-Kriege voor
haar 91ste verjaardag. Ze hadden tijdens de koffie een gezellig gesprek.
Mevrouw heeft het prima naar de zin en is gelukkig goed door de corona
gekomen.
Mevrouw A.M.E. de Vrijer-Behage werd ook door Joke bezocht voor
haar 93ste verjaardag. Mevrouw is alleen en dat vindt ze heel erg. Haar
zoon komt regelmatig en doet boodschappen. Mevrouw haar ogen laten
haar danig in de steek.
Mevrouw J. Lien-Buis werd voor haar 94ste verjaardag bezocht door
Emmy.

Lien belde mevrouw H.D. Anthoni-Hollander voor
haar 93ste verjaardag. Zij rijdt in de omgeving nog
met haar auto en woont erg naar haar zin in haar
appartement met mooi uitzicht.
Meneer D. Heijmans ontving bezoek van Lien voor
zijn 95ste verjaardag. Hij speelt nog steeds jeu de
boules. Met wat hulp in de huishouding en hulp van
hun zoon en schoondochter zijn zij erg blij.
Een bezoek afleggen doen wij met plezier, maar een
bezoek aan iemand die je kent vanaf dat je tiener
was is wel extra leuk.
Zo bezocht Els Piet den Hollander (zet maar gewoon Piet) voor zijn 90ste verjaardag. Piet heeft zijn
rijbewijs nu maar niet meer verlengd; hij wordt wel
eens met een auto opgehaald. Als het een beetje
weer is gaat hij er op zijn elektrische fiets op uit. Een
keer in de week gaat hij met een aantal mensen in
Leidschendam bij de Wall of the Netherlands iets
drinken. Een keer in de week eet hij bij zijn dochter.
Van klagen en zeuren houdt hij niet, Piet is een gezellige vent!
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De klaverjasclub zoekt een

Gastvrouw of Gastheer

De VOV Klaverjasclub groeit en bloeit als nooit tevoren! Om
de taken wat beter te verdelen zoeken we een GASTHEER
OF GASTVROUW die er plezier in heeft om tussen de spelletjes door de tafels langs te gaan en de bestelde drankjes
rond te brengen.
Maar minstens zo belangrijk is haar of zijn taak om met name
de nieuwe klaverjassers wegwijs te maken en te zorgen dat
iedereen het naar zijn zin heeft. U hoeft niet te kunnen kaarten, u hoeft ook niet te schrijven of te tellen.
We klaverjassen elke dinsdagmiddag en het zou mooi zijn
als u om half twee aanwezig kunt zijn. Een middagje proefdraaien kan altijd.
Reacties zijn welkom op secretaris@vovvoorschoten.nl
of bij ons verenigingsgebouw aan de Einsteinlaan tijdens
de openingsuren.

Het vov danscafé zoekt een

Ober of Serveerster

Onze dansmiddagen zijn inmiddels voor velen een welkome
afwisseling van de doorsnee bezigheden. De leiding is bij Aad
en Emmy Bechtholt in goede handen en dansbegeleider Aad
Stevens zorgt met steeds gevarieerde muziek voor een stimulans om de dansvloer op te gaan. De zaal is nu ook gezellig ingericht met zitjes, zoals in een echt danscafé.
Wat nog ontbreekt is een ober of serveerster die de bestelde
drankjes rond wil brengen. Wie zou deze taak op zich willen
nemen?
Het Danscafé is gemiddeld 1x per maand op een zondagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur.
Reacties zijn welkom op secretaris@vovvoorschoten.nl
of bij ons verenigingsgebouw aan de Einsteinlaan tijdens
de openingsuren.
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VOV Reizen
In de VOV-nieuwsbrief van februari 2022 zijn in de bijgevoegde katern van de reiscommissie enige onduidelijkheden opgetreden. Die betreffen de meerdaagse Reizen van de VOV.
Allereerst de gecombineerde bus-treinreis naar Zwitserland van 9 juni t/m 17 juni. Ten onrechte staat in de beschrijving van
deze reis als vertrekdatum donderdag 16 juli vermeld. Dit moet uiteraard 9 juni zijn en de terugkeer in Nederland is op
vrijdag 17 juni. Onze excuses voor de mogelijk ontstane verwarring.
Daarnaast willen wij nog een toelichting geven op de hoogte van de reissom. Als prijs van deze reis wordt een bedrag vermeld
van € 1099,= p.p.. Maar hoe meer deelnemers er zijn hoe lager de prijs wordt. Bij 24-29 personen bedraagt de prijs € 1099,=
p.p., bij 30-35 personen bedraagt de prijs € 1039,= en bij 36-42 personen bedraagt de prijs € 989,=. Op dit moment hebben
zich ca 30 personen voor deze reis aangemeld. Dit houdt in dat de prijs nu € 1039,= bedraagt. Wanneer zich nog zes personen
aanmelden zal de prijs dalen tot € 989,=.
Genoemde prijzen zijn wel op basis van 2-persoonskamers. Voor 1-persoonskamer geldt een toeslag van € 170,=.
In de touringcar kunnen zeker 45 personen mee. Het wordt een mooie en gezellige reis. Dus meld u zich aan.
Voor wat betreft de 10-daagse busreis naar de Bloemenrivièra en het Lago Maggiore geldt hetzelfde als voor de Zwitserlandreis. Hoe meer deelnemers hoe goedkoper het wordt. De prijs van € 879,= p.p. is een prijs die geldt bij een deelname van
24-29 personen. Bij deelname van 30-35 personen daalt de prijs naar € 809,= en bij deelname van 36-42 personen bedraagt
de prijs € 749,= p.p.. Genoemde prijzen zijn wel op basis van 2-prsoonskamers. Voor 1-persoonskamer geldt een toeslag van
€ 170,=.
Tenslotte, zoals hierboven al aangegeven, ook hier een luxe touringcar en een mooie schitterende reis. Dus laat deze kans
niet lopen.
Helaas moet echter worden geconstateerd dat de animo voor de reis naar de Bloemen Riviera niet groot is. Tot nu toe slechts
zes aanmeldingen, terwijl 24 aanmeldingen toch wel het minimum is. Mocht in maart aanstaande niet een voldoende aantal
deelnemers zijn behaald dan zal deze reis moeten worden geannuleerd wegens onvoldoende deelname.
Ook de aanmeldingen voor de dagcruise naar Amsterdam van 22 juni aanstaande vallen helaas tegen. Tot nu toe slechts 33
aanmeldingen. Wat dat betreft was toch gerekend op ca 50 aanmeldingen in de eerste week. Het zou zonde zijn wanneer
deze dagcruise niet door zou kunnen gaan. Wij hebben een laag tarief kunnen afspreken te weten € 79,50 terwijl indien de
dagcruise op eigen gelegenheid wordt gemaakt het tarief € 99,50 bedraagt. Dus meld u aan.
Het wordt een leuke en gezellige vaartocht.
En mochten er zorgen spelen over de corona en de daarmee gepaard gaande maatregelen, laat u zich daardoor niet weerhouden om zich voor de diverse reizen aan te
melden. Het ergste hebben wij gehad. Bij het ter perse gaan van
dit nummer van de nieuwsbrief zullen al vele coronamaatreVEEL
gelen zijn opgeheven en heel veel landen zijn ons inmiddels
REISPLEZIER
voorgegaan.

MET ONZE

Wat betreft de Zwitserlandreis en de reis naar Hotel Bilstein in
VOV!!!
Duitsland in oktober kunnen wij melden dat voor die reizen zich
inmiddels wel voldoende deelnemers hebben aangemeld om doorgang te garanderen. Dit geldt ook voor de dagreis naar Noord-Holland
op 24 mei. Dus laat het een mooi reisjaar worden en meld u aan!
De Reiscommissie
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EVENEMENTEN

Informatie van de Evenementencommissie

PaasLunch
25 April

VOV gaat in beweging
Hoera, wat zijn wij blij! De coronaregels zijn versoepeld zodat de VOV activiteiten weer volop kunnen gaan draaien.
Zondag 6 februari 2022 gingen wij, met een zeer goede
opkomst, van start in ons opgeknapte verenigingsgebouw.
Met name de nieuwe verlichting zorgde voor een extra
gezellige sfeer op de dansvloer. Komt u ook eens kijken?
Onze dansbegeleider - Aad Stevens - zorgde voor mooie
dansmuziek en de voetjes gingen dan ook al rap van de
vloer. Het was een aangename, ontspannende middag met
vele gesprekken, wetenswaardigheden, drankjes en met
door de VOV aangeboden hartige hapjes.
Wij zouden het natuurlijk geweldig vinden als er nog meer
VOV leden de weg weten te vinden naar de dansmiddagen- en vanzelfsprekend ook naar onze andere activiteiten.

Het volgende VOV Danscafé is op 6 maart 2022.
U bent van harte welkom!
De zaal gaat open 13:30 uur, het dansen begint om 14:00 uur
en duurt tot 16:30. Wij sluiten het gebouw om 17:00 uur. De toegangsprijs is € 2,00 pp.
De volgende data zijn: zondag 3 april en zondag 1 mei.
Bent u (nog) geen lid? U bent van harte welkom om een keer te
komen kijken.
Namens de VOV-danscommissie, Aad en Emmie Bechtholt.
Inlichtingen tel. 06 234 27 377

LOCATIE:
BRASSERIE PARK
LEIDERDORP
TIJD:
12.00 - 14.00 UUR

Op 25 april aanstaande organiseren wij van 12.00 tot 14.00
uur een Paaslunch bij Brasserie Park in Leiderdorp. U wordt
verwelkomd met een drankje, waarna een heerlijke lunch wordt
geserveerd.
Voor vervoer wordt gezorgd. U kunt kiezen of u met de touringcar wilt gaan of liever met eigen vervoer. Vriendelijk verzoek
om dit bij aanmelding op te geven. De opstapplaatsen voor de
bussen zijn op dit moment nog niet bekend.

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

We hebben de fraaie Blauwe Vogelzaal gereserveerd, die gecombineerd met de lichte Orangerie plaats biedt aan max. 150
personen. Aarzel dus niet te lang als u dit mee wilt maken,
want meer mensen passen er niet in!

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.
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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
14.30 uur

13 apr
2022

Harrie neemt
de benen!
20.15 uur

8+9
juni‘22

Tineke Schouten
Dubbel
20.15 uur

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 spreken we af 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.

Evenementen
in de planning

De Evenementencommissie is
in gesprek met Museum Voorschoten om in de zomer een
dorpswandeling te organiseren in
samenwerking met het museum.
Na afloop is er een rondleiding
door het museum. Deze activiteit
zal waarschijnlijk in de maand
juni plaatsvinden. U hoort hier
snel meer over.

Ladies Day

Op maandag 29 augustus is de
jaarlijkse Ladies’ Day. Noteer
deze datum alvast in uw agenda.
Foto: René Zoetemelk
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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

Een portret van... PvdA voorman Arnold Posthuma
De redactie voerde een kennismakingsgesprek met
Arnold Posthuma (40), de nieuwe lijsttrekker van
de Partij van de Arbeid in Voorschoten. Met de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande wil Arnold
zich graag aan de VOV voorstellen.
Wat is je achtergrond?
‘Oorspronkelijk komt ik uit Brabant. Opgegroeid in een
hecht katholiek gezin. Zelf een doorsnee jongen; voetballen, schaken, school, vrienden en al snel politieke interesses. Politicologie gestudeerd in Nijmegen, en korte tijd
in Polen. In oktober 2020 betrok ik met mijn gezin een
woning in de Bloemenwijk. Het is er heel geriefelijk wonen
met mijn vrouw en twee jonge dochters. Lange tijd werkte
ik voor het ministerie van Binnenlandse zaken, tegenwoordig voor de Inspectie Leefomgeving en Transport.
Daar geef ik leiding aan acht teams die toezicht houden
op het vracht- en personenvervoer in Nederland, maar
ook controleren we de CE-markering op een bepaald aantal producten. Voorschoten doet me denken aan waar ik
vandaan kom. Ik voel me hier goed. Onze kinderen gaan hier
opgroeien, vriendjes maken en zich verder ontwikkelen. Ik wil
graag deze plek nog mooier maken.’
Hoe raakte je zo in de gemeentelijke politiek verzeild?
‘Ik ben sinds mijn studententijd lid van de PvdA. Eenmaal in
Voorschoten heb ik direct deelgenomen aan de eerste de beste
ledenvergadering. Ad de Graaf, de huidige fractievoorzitter van
de PvdA, vroeg of ik burgercommissielid wilde worden. Dat leek
mij een mooie manier om aan het raadswerk te ruiken en om te
zien of ik het kan combineren met mijn baan.’
Wat zijn je politieke aspiraties?
‘Ik sta voor een waardig bestaan voor iedereen. Dat zou voor
elke burger in Voorschoten haalbaar moeten zijn. Een veilige
omgeving, een betaalbare woning en bereikbare voorzieningen. Onderwijs dat kansen en ontplooiingsmogelijkheden biedt.
Cultuur die onszelf en de ander beter leert begrijpen. En sport
waarin je ontspant, talenten ontdekt en solidariteit creëert. De
PvdA is in Voorschoten een kleine partij. Daarom bouw ik aan
mijn netwerk binnen de verenigingen en instellingen. De VOV
mag daarbij niet ontbreken, want naar mijn idee worden de ouderen in Voorschoten niet altijd even goed door de gemeente
gehoord.’
Wat zijn je drie belangrijkste politieke thema’s?
‘De titel van ons programma is ‘’Voorschoten is van ons allemaal’’. We willen investeren in alle Voorschotenaren, met de
menselijke maat in het achterhoofd. Ons motief daarvoor is simpel: Wij willen een gemeente die oog heeft voor de kwetsbaarheden van het bestaan.
Op de eerste plaats staat betaalbaar wonen. Naar mijn mening kan de gemeente meer doen dan alleen wijzen naar de
marktomstandigheden waardoor huizenprijzen omhoog gaan.
Het College moet zich wat dat betreft assertiever opstellen en
meer afdwingen bij de projectontwikkelaars. De PvdA wil meer
betaalbare woningbouw en was initiatiefnemer van de beleidsregel die bepaalt dat nieuwbouwprojecten een minimum percentage van sociale huur- en koopwoningen moeten bevatten.

Ook moet de gemeente zelfbewoningsplicht invoeren bij de
koop van huizen.’
Kijkend naar Park Beresteyn en Het Fortuyn, de naam zegt
het al, vraag ik mij af wanneer die betaalbare woningen eens
komen? In Starrenburg III zou de inhaalslag gemaakt kunnen
worden, maar daar is meer voor nodig dan de nu geplande
15 - 30% sociale woningbouw (red.). ‘Starrenburg III moet wat
de PvdA betreft een gemengde wijk worden van goedkoop en
duurder wonen.‘
Ten tweede wil de PVDA meer aandacht voor sport en cultuur,
het verenigingsleven. Dat is niet alleen goed voor ons welzijn,
gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. We leren er elkaar
beter kennen en streven een gezamenlijk doel na ongeacht
achtergrond, opleiding en inkomen. Een plek waar solidariteit
tussen bewoners tot stand komt. Passende investeringen vanuit de gemeente zijn hiervoor noodzakelijk.
Ten derde maakt de PvdA zich hard voor de energietransitie.
Naast het bewerkstelligen om minder energie te willen gebruiken, willen we de energiearmoede aanpakken met maatregelen
voor mensen die minder te besteden hebben. Ik zou graag meer
willen besteden aan maatregelen die heel gericht effect sorteren. Voor elke portemonnee. Te beginnen met een laagdrempelig adviespunt, midden in het centrum van Voorschoten. Neem
een van de winkelpanden die daar leeg staan en laat mensenop tijden dat het hun uitkomt- langskomen voor advies.’
Hoe kijk je aan tegen de verkoop van het Ambachtshuis?
De huidige coalitie toonde weinig hart en ziel voor het Ambachtshuis. Blijkbaar zien zij het als een stapel stenen waar je
goed voor kan vangen (red.). ‘De PvdA was niet principieel tegen de verkoop, maar vond dat er meer garanties moesten komen voor het behoud van de publieke functie. Het dagdeel per
week vonden we veel te weinig. Wat ons echt verbaasd heeft is
het hele proces eromheen -met o.a. de BIBOB-procedure- die
uit de bocht gevlogen is. Als de verkoop van het Ambachtshuis
toch doorgaat willen we meer activiteiten van algemeen nut. Op
wat exposities na ontbrak het daar de laatste tijd aan. Daar hebben we ook de verenigingen in Voorschoten voor nodig om daar
invulling aan te geven.’
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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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van Hulst

Leven en dood ~ Tekst: Elly Vogelaar ~ Foto’s: Mo van der Werf
Leven en dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat weten we allemaal heel goed. Ons leven bespreken we vaak met elkaar, bij voorkeur bij een bakkie
koffie. Maar onze uitvaart is iets waar we niet zomaar
over praten met onze naasten. Toch is ook dát gesprek
de moeite waard. Hoe prettig is het als onze nabestaanden hun hoofd niet hoeven te breken over de vraag wat
wij bij ons afscheid van deze wereld gewild zouden hebben. Fijn als er al een en ander bekend zou zijn, maar zo
niet, dan is er nog Van Der Helm en Schols uitvaartzorg.
Onlangs openden zij een kantoor in Voorschoten, aan
de Leidseweg, recht tegenover de Elstlaan. Edward van
der Helm heeft de gave om perfect aan te voelen wat
er zou passen bij u en uw geliefde overledene. ‘Gave’,
schrijf ik, want dat is het, meer nog dan een roeping.
Edward van der Helm
Dat heb ik zelf al kunnen ervaren. Vandaag zit ik tegenover hem voor een interview, waarmee hij zich kan voorstellen aan Voorschoten en met name de leden van de VOV, maar op
de dag af 6 jaar geleden zat ik ook met hem aan tafel en bespraken wij de uitvaart van mijn man.
“Met een afscheid begint de herinnering” is hun kreet. Door oprechte, extra aandacht en door de familie er zoveel mogelijk bij te
betrekken, kan je het afscheid zoveel mooier maken. Dat kan evengoed ook moeilijk zijn; niet iedereen wil zo dicht bij de dood
en alles wat daarbij hoort betrokken worden. Dat stamt nog uit de tijd dat we kind waren. Hoeveel van ons zullen terugdenken
aan de traditionele, sobere uitvaarten van opa en oma, passend in de tijd van toen, die behalve naargeestigheid nauwelijks
mooie herinneringen zullen hebben achtergelaten. Maar kiezen voor traditioneel hoeft niet meer. Wij zijn volwassen en wereldwijs geworden, en mét ons ook de uitvaartzorg. Er is tegenwoordig zoveel mogelijk om het afscheid van onze dierbare tot
iets moois en memorabels te maken. Edward van der Helm maakt dat op een fijne, rustige manier bespreekbaar en neemt de
tijd voor u. Het hele traject is belangrijk, van de dag van overlijden tot de uitvaart, waarbij alles tot in detail perfect moet zijn,
en de uitvaart het puntje op de i is. Hij spreekt iets af, belooft iets en doet dat dan ook. Zorgen en ontzorgen, dat is zijn drive.
Edward is nu bijna 25 jaar uitvaartverzorger, waarvan de laatste 13 jaar werkend voor zichzelf samen met Patricia Schols.
Inmiddels met nog twee uitvaartbegeleiders en een eigen zorgteam dat dag en nacht klaar staat en snel ter plaatse kan zijn. In
Leidschendam is het 24-uurs centrum met rouwkamers waarvan men de sleutel krijgt en zo zelf de laatste stille momenten
kan bepalen. Nog echt kleinschalig dus, en dat is ook wat hij
nog altijd voor ogen heeft, maar wel uiterst flexibel. Ze hebben zeer goede contacten in de gehele regio, zijn op iedere locatie welkom en kunnen overal van de beschikbare faciliteiten
gebruikmaken. Edward hoopt nu ook bekendheid te krijgen in
Voorschoten; dat men hem aan durft te spreken in het dorp, net
zoals de dokter, de pastoor en de dominee. Toegankelijk, mensen helpen; in het kantoor in Voorschoten kunt u na afspraak
terecht om zomaar eens kennis te maken of wat praktische zaken te bespreken, zoals vragen over uw polissen of de kosten
van een uitvaart.
Van Der Helm en Schols, onthoud de naam. Een kleine, lokale uitvaartonderneming waar persoonlijke aandacht en oprechte betrokkenheid garant staan voor een stijlvol en waardig
afscheid, met oog voor de kleinste details. De kleding van de
overledene, de tekst op de rouwkaart, de muziek, de kleur van
de rouwauto: alles moet kloppen. Voelt een traditionele uitvaart
niet goed, dan zoeken zij samen met u naar rituelen die wél
passen. Voor hen telt maar één ding: een uitvaart realiseren
waarmee u verder kunt. Want met afscheid begint herinnering.
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Heerlijk desembrood van bakkerij Hessing
een planeet zonder voedselverspilling

Op een mooie zichtlocatie aan het Treubplein is sinds vorig jaar zomer bakkerij Hessing gevestigd; een ambachtelijke
bakker waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. In de bakkerij komen twee bakkersfamilies bijeen. Peter van Strien,
een telg uit een bakkersfamilie met een historie die terug gaat naar 1824, is franchisenemer van de bakkerij. Demi
Hessing is er bedrijfsleider. In Den Haag is Hessing al drie generaties lang een begrip. Dat blijkt wel uit hun streekspecialiteiten: de Haagsche Kakker, Haagsche Hopjescake, Haagsche Ooievaartjes en de Haagsche Jantjes. Hoe
makkelijk is het dat u voor die lekkernijen nu gewoon in het dorpscentrum terecht kunt.
Een specialiteit van bakkerij Hessing is het zuurdesembrood, een van de gezondste broodsoorten. Naast desem
bestaat een zuurdesembrood uit (volkoren)meel of bloem, water en bakkerszout, maar zonder toevoeging van gist
en lactose. Veel mensen vinden het smaakvoller en gezonder dan gewoon brood. Bij bakkerij Hessing kunt u kiezen
uit een ruim assortiment. Naast brood kunt u bij Hessing terecht voor heerlijk gebak, belegde broodjes, tosti’s en
chocoladewerk.
Bakkerij Hessing draagt een steentje bij aan de lokale gemeenschap. Dat doen zij door de benodigde ingrediënten,
zoals kaas en ham, lokaal in te kopen. Daarnaast werkt Hessing samen met verschillende instanties, zoals Voorschoten Voor Elkaar en de Voedselbank. En om voedselverspilling tegen te gaan geeft de bakkerij haar overgebleven
producten een tweede kans door deze aan te bieden in de Too Good To Go app. Wat dat is? Met deze app reserveert
u voor een klein bedrag een tas vol lekkers. Zo koopt u bijvoorbeeld voor € 5,- een tas vol heerlijke broden, gebakjes,
broodjes en dergelijke met
een winkelwaarde van €20,-.
Daarbij is het altijd weer een
verrassing waarmee u voor
die lage prijs de deur uitloopt
én u doet meteen iets goeds
voor onze planeet. Maak er
gebruik van en loop eens
bij bakkerij Hessing aan het
Treubplein binnen.
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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 maart insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Februari-foto
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FOTORUBRIEK

Deze foto laat de sigarenwinkel zien die op de
hoek Donklaan - Papelaan west gevestigd was.
Dat was 3 huizen bij mijn oma en opa vandaan
waar we vaak logeerden.
Oom Martien H.J. Nederhof, die jullie Lief en
Leed mensen in december bezocht hebben, is
daar opgegroeid en zal er vaak sigaren hebben
gekocht voor zijn vader.
Op de andere hoek was de bakker.

Hier een foto van nu: de schuine hoek was vroeger de winkelingang.
Mieke Rekkers-Steinebach
Hierbij reageer ik op: Herkent u deze foto? in de
Nieuwsbrief van februari. Volgens mij is de foto
genomen op de hoek Donklaan/Papelaan.
E. van Brink
Deze foto is van de sigarenwinkel van ten Hoeve, op de hoek Papelaan/Donklaan. Ik haalde
hier altijd Agio sigaren voor mijn vader en werd
door meneer ten Hoeve altijd ‘korenbloempje
blauw’ genoemd, vanwege mijn meisjesnaam
Koren.
Wij wonen nog steeds in de Donklaan, ik was 9
maanden toen we hier kwamen wonen en mijn
man is hier geboren. We wonen hier al meer dan
66 jaar, met plezier.
Elly Westerbeek- Koren
In de VOV nieuwsbrief van februari 2022 troffen
wij op pag. 26 een fraaie foto aan. Als je zo’n 50
jaar geleden de Donklaan, als nieuwe woonplek,
vanaf Papelaan West bent ingereden, dan weet
je nog dat op de rechterhoek een sigarenzaak
gevestigd was; een makkie dus om dat te weten,
eigenlijk een thuiswedstrijd. Een kleinzoon van
de eigenaren woont daar nu. De naam is niet in
ons geheugen blijven hangen.
Fam. v.d. Hoff

De foto van februari is genomen van het hoekpand Papelaan west Donklaan. Hierin was een sigaren- en sigarettenwinkel van Ten Hoeven of van der Hoeven gevestigd, hoofdzakelijk gerund door
mevrouw. Haar man bracht in het stookseizoen huisbrandolie rond
voor de oliekachels. Ik weet niet of hij zelf oliehandelaar was of dat
hij voor een ander reed. Voor zover ik weet zaten ze daar best goed,
in de tijd dat de slogans waren van, ‘een tevrede roker, is geen onrust
stoker’ en ‘je ben geen man, als je niet roken kan’.
Bovendien was er volop productie-industrie aan het eind van de Donklaan. Er waren 2 timmerfabrieken, een aluminiumfabriek (voorheen
een kantoormeubelfabriek), een kistenfabriek en een verffabriek.
Heel veel werknemers gingen voor het werk, tijdens de schaft of na
werktijd daar hun rookwaar ophalen; je reed er gewoon langs, makkelijker kon niet. Ikzelf heb daar voor het laatst in 1970 mijn pakje caballero opgehaald omdat ik van werk veranderde en daar niet meer in
de buurt kwam. Daarom weet ik ook niet tot wanneer de winkel open
was. Nu is het een woonhuis. Het aantal bedrijven in die buurt is de
laatste jaren flink uitgebreid.
Recht gezet: Bij de dec/jan schreef ik dat in de dubbele woning de
pastorie was. Dat is niet zo, die is pas later daarnaast gebouwd. Ik
had het al veranderd in mijn stukje maar waarschijnlijk niet goed opgeslagen en zonder nakijken zo verstuurd.
Co van Veen
Via een Voorschotense vriendin kregen wij een knipsel toegestuurd
uit uw verenigingsblad waarop een foto staat van de Koningin Wilhelminalaan. De begeleidende tekst klopt niet helemaal. Het huis waar
wij met veel plezier jaren gewoond hebben, werd in 1935 gebouwd
door een kapitein in ruste en heet daarom “De Veilige Haven”, Kon.
Wilhelminalaan 14. Tussen het vroegere kantoor van notaris Boom
en ons voormalige (op de foto nog te bouwen) huis staat de 2-onder-1
kap woning. In het linker pand op de afbeelding, nr. 12, woonde de
familie De Zeeuw, onze buren dus.
Jantien van Herwijnen
Graag geef ik een reactie op de foto uit de fotorubriek van februari
2022. Deze foto is gemaakt op de hoek ingang Donklaan/Papelaan
en is de woning van Teunisse. Deze had een winkel in o.a. rookartikelen en andere artikelen.
Correctie voor de omschrijving fotorubriek dec/jan door Co van Veen.
De rechterwoning van de twee onder een kap werd niet bewoond
door Ds. de Zeeuw, deze woonde in de linker woning. Hierin woonden achtereenvolgens Ds. de Zeeuw, Ds. Ledegang en thans Ds.
Peper. Allen zijn predikanten van de PG Voorschoten waarvan ook
het pand Kon. Wilhelminalaan 12 is.
Nico de Jong

De sigarenwinkel van Ten Hoeve
Hoek Donklaan, Papelaan West.
A.Tegelaar.
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Momento Mori

Dico van Barneveld

Gedenk te sterven. In het boekje van Mitch Albom: ‘Mijn
dinsdagen met Morrie’, zegt Morrie Schwarz tot zijn pupil:
“Als je vrede hebt gesloten met de Dood kan je beginnen met
voluit te leven”. Als je het nog niet in huis hebt: Een aanrader!
Koop er 2; dan kan je er 1 cadeau geven!
Ik heb de laatste jaren van mijn leven met een opschrijfboekje gelopen en daarin allerlei wetenswaardigheden (voor
mijzelf) geschreven. Ik ga deze ‘words of wisdom’ nu hier
vertellen:
Waar ik mijn optimisme op baseer:
Toen ik bijna 12 jaar was en wij terugreden vanuit Bad Ems,
Duitsland, waar mijn zusje, 13 jaar jong, aan astma overleed,
heerste er een ‘grafstemming’ in de auto waar ik met mijn
ruim 8 jaar jongere broertje op de achterbank zat. En hij zei
ineens: “Waarom zijn jullie zo verdrietig? Nelleke is nu toch
bij de Here Jezus en ze hoeft nooit meer benauwd te zijn.’’
Toen heb ik Vrede gesloten met de Dood. Ik realiseerde mij
dat niet gelijk. Toen ik mijn boek ’UITGESPROKEN’ schreef
besefte ik gelijk dat dat het begin was van mijn geestelijk
ontwaken.
Dico: Niet alle mensen kunnen je vriend zijn, maar je kan
wel vriendelijk tegen alle mensen zijn.
Mahatma Gandhi: met een gebalde vuist kan je geen hand
geven.
Albert Einstein: Ik wil weten hoe God denkt, de rest is bijzaak.
Uit de Bijbel: Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen;
bij een steniging.
Mandela: boosheid, wrok, wraak en woede, die je op een
ander projecteert, leiden tot enge ziektes bij jezelf.
Net toen de rups dacht dat zijn leven voorbij was, werd hij
een vlinder!
To build a dream, work like a team!
Kerkvorst Aurelius Augustinus (334 -434) bad op 30-jarige leeftijd: “Oh Heer geef mij kuisheid; maar nu nog niet”.
Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet!
Ik hoorde in de Stadsgehoorzaal, bij een interscholaire declamatiewedstrijd in 1960, een concurrent vol verve het beroemde gedicht ‘De grijsaard en de jongeling’ van Hendrik
Marsman voordragen. Hij won overtuigend door de manier
waarop hij het gedicht verwoord had. ‘Groots en meeslepend
wil ik leven’. Ik dacht: “Dat wil ik ook”.
Maar hoe?

Het gedicht van Marsman:

De grijsaard en de jongeling
Grootsch en meesleepend wil ik leven!
Hoort ge dat, vader, moeder, wereld, knekelhuis!
ga dan niet ver van huis,
en weer vooral ook het gespuis van vrouwen
buiten uw hart, weer het al uit uw kamer:
laat alles wat tot u komt
onder groote en oorlogszuchtige namen
buiten uw raam in den regen staan:
het is slecht te vertrouwen en niets gedaan.
alleen het geruisch
van uw bloed en van uw hart het gehamer
vervulle uw lichaam, verstaat ge, uw leven, uw kluis.
zwicht nooit voor lippen:
samenzijn is een leugen en alle kussen verraad;
alleen een hart dat tegen eigen ribben slaat
is een zuiver hart op een zuivere maat.
zie naar mijzelf.
ik heb in mijn jeugd
mijn leven verslingerd aan duizend dingen
van felle en vurige namen, oproeren, liefdes
en wat is het alles tezamen nu nog geweest?
over hoeveel zal ik mij niet blijven schamen
en hoeveel is er dat misschien nooit geneest?’
de jongen kijkt door de geopende ramen
waarlangs de wereld slaat; zonder zich te beraden
stapt hij de deur uit, helder en zonder vrees.
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Lieveheersbeestjes ~ Door: Elly Vogelaar
In de vorige Nieuwsbrief noemde ik een aantal dieren die in winterslaap gaan. Dat was bij lange na geen compleet lijstje, want er
zijn er nog veel meer. Vooral allerlei insecten, al noemen we het bij insecten eigenlijk geen winterslaap maar overwinteren, en dat
doen ze op allerlei manieren. Insecten hebben namelijk een bijzondere leefwijze in meerdere stappen; ze beginnen als eitje, dat
wordt een rupsje of larfje, daarna een pop en pas daarna het insect zoals wij dat kennen. De eerste drie stappen van hun leven
spelen zich grotendeels af buiten ons zichtveld. Toch weten we het vaak wel, al was het maar uit kruiswoordpuzzels: de larve van
een langpootmug heet emelt en die van een meikever heet engerling. Gezien heeft u die vast nooit. Deze wel: de larve van een
vlinder is een rups. Misschien heeft u zelfs wel eens een vlinderpop of cocon gezien. Insecten overwinteren nooit als larve of rups.
Wel als ei (bijv. de ‘watjes’ met spinneneitjes), of als pop – tussen bladafval of in de grond. Het merendeel overwintert als volwassen insect, veilig en beschut in kieren van schuurtjes of bomen, of in een ‘insectenhotel’, zoals we die nu steeds vaker in tuinen
zien. Heel goed, ook voor de vlinders en bijen!
Kevers kruipen ’s winters meestal weg in de aarde, maar het lieveheersbeestje brengt als hij de kans krijgt de winter graag slapend door in een rustig raamkozijnhoekje in een lege slaapkamer of op zolder. En niet in z’n eentje, nee, het liefst kruipen ze daar
weg met een hele groep, lekker dicht bij elkaar, allemaal in de slaapstand. Misschien bent u tot uw verbazing ’s winters wel eens
zo’n kluitje suffe lieveheersbeestjes tegengekomen in huis? Gelukkig vindt niemand ze eng. Alle gelijkwaardige kruipertjes zonder
stippen worden zonder pardon en met enige afschuw als vieze torren of kevers buiten gegooid (of erger), maar deze beestjes hebben we - van kinds af aan - in ons hart gesloten. Met hun kleine kopje, platte onderkant, korte pootjes en bolronde, felgekleurde
dekschilden hebben ze niets om bang van te zijn. U heeft vast wel eens zo’n gestippeld bolletje op het handje van uw (klein)
kind gezet: niet bang zijn, ze bijten of prikken niet. Maar niet schrikken, want ze kunnen wél vliegen! Zomaar ineens kunnen de
twee kleurige schildjes opengaan en komen er een paar best grote vliesvleugels tevoorschijn, die daar netjes opgevouwen onder
verborgen zaten. Goed vliegen kunnen ze er niet mee, maar wel heel goed zweven. Op zoek naar nieuwe planten met bladluizen
laten ze zich gewoon door de wind meevoeren, al kunnen ze niet echt bijsturen en wordt het vaak een vlucht met onbekende
bestemming. Bij dagenlange oostenwind belanden er soms hele groepen ongewild op het strand!
Dit heeft u ook vast wel gehoord en doorverteld: Tel de stippen en dan weet je hoeveel jaar dat lieveheersbeestje is. Maar dat is
niet waar. Het aantal stippen hoort gewoon bij de soort. Er zijn namelijk heel veel soorten lieveheersbeestjes, van twee-stippelige
tot 21-stippelige, met rode, gele of oranje schildjes, of zwarte schildjes met rode stippen. Simpel de stippen tellen en dan de soort
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weten, werkt helaas ook weer niet altijd, want die zijn bij dezelfde soort
soms toch weer verschillend. Zo is het in Nederland algemeen voorkomende tweestippelig lieveheersbeestje meestal rood met op elk schild
één zwarte stip, maar deze soort bestaat ook in het zwart met meerdere
rode stippen…. Het meest voorkomende is het zevenstippelige lieveheersbeestje; 3 stippen op elk schild, plus een stip net achter de kop.
Deze is destijds ook het symbool geworden tegen zinloos geweld en
werd hier en daar afgebeeld op trottoirtegels.
Wat ze (bijna) allemaal gemeen hebben is dat zowel de kevers als de
larven heel veel bladluizen eten en daarmee de grote vriend zijn van
alle tuinders en tuiniersters. Het volwassen lieveheersbeestje zoekt een
plek met veel bladluizen en legt daar haar eitjes, die na ongeveer een
week al uitkomen. De larfjes vallen met hun neus in de boter en kunnen
meteen aan de maaltijd. Weldra verorberen ze meer dan 100 luizen
per dag! U zou ze vast niet als zodanig herkennen. Het zijn onooglijke,
rupsachtige beestjes; net heel kleine krokodilletjes met ruwe stekeltjes.
De kleur varieert van grijs tot zwart, met hier en daar wat geel of oranje.
In het begin maar 1 mm groot, uiteindelijk ongeveer 1 cm. Ze groeien
zo’n 4 weken en vervellen in die tijd een aantal keren, totdat ze veranderen in een pop: een rimpelige druppel die vastgeplakt zit aan een
blad; geel, oranje, grijs, of zwart, al dan niet met vage stippen. Nog even
en dan is de cirkel rond en komt het lieveheersbeestje uit de pop. Nog
niet zoals wij het kennen, want de schilden zijn eerst vochtig, zacht en
kleurloos, zónder stippen. Pas als het kevertje opgedroogd is, worden
de schilden glanzend rood en komen de zwarte stippen tevoorschijn.
Lieveheersbeestjes… waarom zouden ze die naam gekregen hebben?
Met name het woordje ‘heer’ is typisch voor de Nederlandse naam, want
in de landen om ons heen zijn ze niet vernoemd naar Onze Lieve Heer,
maar naar de Heilige Maagd Maria. In Duitsland heten ze heten ze namelijk ‘Marienkäfer’ en in Engeland ‘Our Lady’s bird’ of ‘Lady beetle’. In
België wordt zowel de naam lieveheersbeestje als lievevrouwebeestje
gebruikt. Frankrijk doet wel met onze naamgeving mee, want daar heten ze ‘bête de Dieu’ - diertje van God. In alle landen worden ze gekoesterd, soms zelfs beschermd en gezien als geluksbrenger.

Binnen overwinteren.
Foto met dank aan
Trijnie Mohlmann
Lieverheersbeestje

De vleugels

Als m’n rozen weer eens onder de bladluizen zitten, ga ik in de tuin – of
het plantsoen - op zoek naar een paar larfjes. Een lieveheersbeestje
overzetten kan ook, maar een larfje is makkelijker te verplaatsen. Ik pluk
gewoon een paar blaadjes mét larf en hang die tussen de rozenluizen.
Binnen een paar dagen is er geen luis meer te zien. Soms mag je de
natuur best een beetje helpen. Meestal is dat niet nodig. Als u straks
bij een vroege voorjaarsschoonmaak een hoopje lieveheersbeestjes tegenkomt in een hoekje van een raamkozijn, laat ze dan gewoon zitten.
Het is nu nog te koud om ze buiten te zetten en er is ook nog geen bladluis te vinden. Als de temperatuur wat lenteachtiger wordt, vinden ze zelf
in een onopgemerkt moment hun weg weer naar buiten, zonder hulp.

Eitjes afzetten

Larve

Pop
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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?

Tsja...
Was het nu ‘tsja’ of ‘cha’?
Vandaag de dag zal het beantwoord worden met ‘cha,
zonder meer cha.’
Maar zo’n 60 jaar geleden was het toch echt : ‘tsja’. Ook
al was het een cha cha cha-melodie.
Vanaf de jaren 50 was het alom bekend. En velen onder
ons zullen gelijk mee kunnen zingen met het:
“tsja… tsja… tsja… wat zullen we eten?”
“tsja… tsja… tsja… wie kan het weten?”
“Wie is de man die mij dit zeggen kan?”
“De gróenteman.”
Deze melodie werd gezongen door Truusje Koopmans.
En wat een keurig Nederlands was het toch, zoals ze
dit zong. Net zo mooi als indertijd omroeper Joop Smits
sprak. Nee, anders dan koningin Beatrix. Die had zo haar
eigen Oranjetaaltje ontwikkeld, heb ik me laten vertellen.
Ook Corrie Brokken zong indertijd van dat prachtige Nederlands. Het is dan ook bijna niet te geloven dat Truusje
Koopmans ook de schrijver was van het liedje: ‘koffie,
koffie, lekker bakje koffie’ dat door Rita Corita wereldberoemd werd gezongen.
Vanaf de vijftiger jaren, door de week, even na half 9 als
manlief naar zijn werk was en de kinderen naar school
(en merk hierbij ook even op dat in die tijd kinderen zelf
naar school gingen, niet werden weggebracht) dan klonk
het op de radio; tsja… tsja… tsja… wat zullen we eten?

Het was een soort van toneelstukje tussen een groenteman die aan de deur kwam bij een huisvrouw. Want dat
deden groentemannen in die tijd: met een kar volgeladen
met groente langs de huizen gaan.
Kees de Wolf speelde de Groenteman. Hij was programmamaker bij de AVRO en schreef alle teksten. Het programma had hij weer overgenomen van zijn vader die
aanvankelijk een eenvoudige Amsterdamse groenteboer
speelde.
Nee, met groenten hadden ze niks van doen. Op gegeven moment nam zijn vrouw Hermien de rol op zich van
de huisvrouw. Hun gesprekjes werden thuis opgenomen,
in de slaapkamer, want de akoestiek was daar het beste.
Gesproken werd er over welke groente er in die tijd waren. Ook werd er stilgestaan bij de juiste bereidingswijze
van een recept. De groenteman gaf dan de ingrediënten
door en het rijtje werd keurig herhaald door de huisvrouw.
Zo kon de luisterende huisvrouw het recept ook meeschrijven. Naast de seizoensproducten kwam ook aan
bod welk fruit er te nuttigen viel.
Dan werd de bestelling gedaan waarna de groenteman
alles nog even herhaalde alsof hij de prijs opschreef.
Maar je hoorde hem nooit vertellen hoeveel alles nu
kostte want tegen die tijd werd hij weggedraaid.
En dan klonk het: “onthoud het goed, onthoud het goed,
het is de groente die ‘t ‘m doet”.

MOnique, rubriekVOV@gmail.com
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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

Hoop: Terecht of onterecht?
Vroeger, vroeger was de maand januari de maand van de
voornemens, van de bezinning en van de retrospectie. Het
was nodig na de drukte van december. Sint Nicolaas en
vooral Kerst, daar had je bijna een organisatiebureau voor
nodig om alles in goede banen te leiden. Kerst was een
soort happening. Dat het om een kind ging dat in armoede
was geboren, wist bijna niemand meer. Het ging om fonkelende bomen, uitzinnige menu’s, met inachtneming van de
diëtistische voorschriften van oude gasten of vriendjes van
de kinderen. In de supermarkten renden de mensen met
opgerolde lijsten in de hand, uitpuilende karretjes voortduwend. Je had echt januari nodig om je kilo’s en je portemonnaie weer in orde te brengen.
Nu twee keer achter elkaar zijn we verlost geweest van het
Kerst gedoe. Voor alleen vier gasten is ook een lekkere rollade genoeg. Al hoeveel de grote winkels nog steeds dik tevreden waren, dus de mensen hadden zich toch uitgesloofd
om het de vier toegestane gasten naar de zin te maken.
Januari, maand van voornemens, een wat saaie maand;
het enige overgebleven voornemen was de corona vetkussentjes kwijt te raken…
Een groot filosoof, vraag me niet wie, heeft het echt beweerd, zei: “je kan alleen het geluk waarderen als je diep
ongelukkig bent geweest…”. Wat verder volgt
weet ik niet meer, maar het is echt zo.
We zijn diep ongelukkig geweest de laatste
maanden van 2021 met alle beperkingen en virusmutanten, zodoende was onze vreugde groot
toen… de maatregelen niet alleen werden verzwakt, maar sommige verdwenen helemaal en
een vrijheidsbriesje spreidde zich uit over het
hele land en er gebeurde iets om het nog feestelijker te maken: na 292 dagen kregen we een
Nieuwe Regering!!!
Vanzelfsprekend, wat we allemaal al gewend
zijn, na het nodige gekissebis!
Gingen alle klokken luiden? Juichte het volk en
masse? Was iedereen blij?
Dat kan niet en dat weten we ook. In een land
waar het poldermodel heerst, zijn compromissen
onvermijdelijk.
We houden dezelfde minister-president, dat was
ook onvermijdelijk. Verder zijn er net zoveel mannen als vrouwen in de ploeg, maar dat wisten we
ook allang dat het zo zou zijn .
De Jonge, u kent hem, de man met de kleurrijke
schoenen, is weg van Volksgezondheid en op
zijn plaats hebben we een echte arts: Ernst Kuipers, hij heeft een imponerende staat van dienst.
Laten we hopen dat wat hij op zijn bord krijgt niet
te zwaar zal zijn. We zitten nog in de pandemie
en er zijn nog steeds problemen met testen, prikken en andere perikelen.
De nieuwe regering is van start gegaan na de
beëdiging van de ministers. Het was live op televisie, ze konden kiezen tussen de eed of de
belofte. De heren waren in ‘jacquet’, de dames
‘gewoon’.

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen
Later, op het bordes, hadden de heren zich verkleed. De majesteit ook. En dan zeggen ze dat vrouwen veel tijd voor de spiegel
doorbrengen! De toiletten van de dames, daar bent u nieuwsgierig naar, nietwaar? ‘Gewoon’ zou ik zeggen, behalve een minister
in een fuchsia ‘nachtjapon’!
Jaren en jaren geleden, in 1988, heb ik ook de eed mogen afleggen om als beëdigd vertaler Franse juridische stukken te mogen
ondertekenen.
Geen belofte voor mij. Ik vroeg om de eed! Dagen lang had ik voor
de spiegel mijn intonatie geoefend en geprobeerd mijn gezicht in
een strenge plooi te houden om niet in lachen uit te barsten.
Over de kleding: geen fuchsia housecoat voor mij, maar een
zwart pakje met als enige sieraad kleine pareltjes in de oren.
De voorbereidingen zijn een stuk langer geweest dan het ‘MOMENT’! De rechter beloonde me met een goedkeurende blik. De
andere vertaalster, ook voor Frans en ook uit Leiden, was heel
anders. Waarschijnlijk dacht de rechter dat zij rechtstreeks uit de
hippy commune van Glastonbury kwam.
Helaas kleren maken nog steeds de man…
In maart hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Ga…! Laat je
stem horen…
Al is onze politieke klasse ….doof!
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Ingezonden
Alzheimer Café
Voorschoten

16 Maart 2022
Kwaliteit van leven met dementie?

Dementie heeft (grote) gevolgen voor zowel de mensen met dementie
zelf, als hun naasten en mantelzorgers. Maar hoe zorgen wij ervoor
dat we kwaliteit van leven behouden?
Hoe blijf je je nuttig voelen, heb je plezier en onderneem je activiteiten? Op deze avond nodigen wij drie partners/vakdocenten uit die
activiteiten organiseren in Voorschoten. Wij gaan met hen in gesprek
en zorgen dat we op deze avond een klein stukje meebeleven van de
betreffende activiteit.

De kracht van muziek - Gastspreker Greet Meesters

Vraag iemand naar zijn favoriete muziek en je krijgt vast antwoord.
We hebben allemaal onze favorieten om blij van te worden, bij te dromen of ons verdriet te laten gaan. Ook mensen met dementie! Als
je samen zoekt naar wat de favorieten zijn, vind je een ingang om
gevoelens op te roepen of juist iemand daarvan af te leiden.

De kracht van ontmoeten - Gastspreker Hester van Kruijssen

Sociale contacten zijn belangrijk voor onze gezondheid en ons geluk.
Meestal is er wel iemand in je eigen netwerk op wie je kunt terugvallen
of bij wie je steun kunt vinden. Maar wat is er te doen in Voorschoten
voor mensen met dementie of hun naasten? Wij gaan hierover in gesprek met Hester van Kruijssen, sociaal werker bij Voorschoten Voor
Elkaar.

De kracht van creativiteit

Mensen met dementie hebben vaak te maken met toenemende gevoelens en emoties. Creativiteit kan helpen dit onder woorden te brengen. Ook zijn mensen met dementie meer ontremd, waardoor ze meer
durven. Dat zijn twee redenen om mensen met dementie uit te dagen op het gebied van vrije expressie en improvisatie. Of het nu gaat
om podiumkunsten, iets met muziek of schilderen: dat maakt niet uit.
Door mensen te stimuleren om creatief bezig te zijn, zien wij heel
mooie dingen gebeuren!

Algemene informatie

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 gratis. Vooraf aanmelden is (voorlopig nog) verplicht.

Aanmelden; Voorschoten Voor Elkaar: 071 561 90 01
info@voorschotenvoorelkaar.nl
(voor vervoer kan worden
gezorgd)
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Houtje touwtje
Daar liep een oude vrouw op straat.
Jute kei, jute kei, jute kei sasa.
En waar die oude vrouw ook liep.
Ze vergat haar kleine hondje niet.
Ze loopt met hem door het bos en over de velden.
Twee helden.
Ze gaan van Nieuwegein naar Amersfoort.
Ze wordt weer sterk, slank en fit.
Maar hij huilt van binnen.
Zijn zooltjes slijten meer en meer.
En op een keer kan hij niet meer.
Zijn pootjes doen zo zeer.
Toch lopen zij verder.
En zij trekt hem voort,
aan een koord op een plankje.
Er wordt steeds gelachen om hen heen
En dat krijgt hij gauw in de gaten.
Hij wil niet meer mee, klaagt steen en been.
Hij wil niet meer eten.
Wordt somber en mager.
Maar zijn baas is tevree.
Op een dag gaat hij liggen,
en staat niet meer op.
En... hij ligt er nog.
M.L.

Ingezonden
Sparen
Als kind had ik een groen, stenen spaarvarkentje. Daar kwam zo
af en toe een vierkant stuivertje of dubbeltje in van opa, en voor
een goed rapport zomaar een gulden. Als het vol was werd het
niet stuk gegooid maar werden de centjes er met een mes uitgepeuterd. De inhoud (spannend moment) werd op een boekje
bijgeschreven van de Rijkspostspaarbank. Hoeveel de rente toen
was weet ik niet, in ieder geval niet zoals nu, nul komma nul.
Als ik nu als (over) oma iets toestop gaat dat met een overschrijvingsformulier en komt het bijv. op een ’doelspaarrekening’.
Ik wil maar zeggen, dat het ‘gevoel’ met geld zoals wij het toen
beleefden, weg is. Het is iets abstracts geworden.
An Meershoek

Meer bewegen voor ouderen
Dankzij o.a. het Sportakkoord kan Voorschoten Voor Elkaar in samenwerking met ervaren beweegdocenten in het nieuwe jaar starten met twee beweeggroepen voor ouderen.
Bewegen is belangrijk, zeker als je ouder wordt. Het houdt je langer fit en zelfredzaam. Botten en spieren worden sterker, je coördinatie verbetert én het bewegen zorgt voor een positief effect op je geest. Maar het is vooral ook leuk en gezellig, zeker als je het
in groepsverband doet is het een leuke manier om in contact met anderen te komen. Twijfel je? Kom gewoon eerst eens een keer
kijken. Wel graag van tevoren melden wanneer je komt.
De eerste groepen zijn gestart op donderdag 3 februari (Parkhuis) en maandag 7 februari (Vliethuis):
•
Maandag 9.30-10.15 uur Vliethuis binnen - zit/stoel gym door Ashley Zaat
•
Donderdag 10.15-11.00 Parkhuis buiten - zit/stoel gym door Ashley Zaat
Na drie kwartier bewegen sluiten we gezamenlijk af met een kop koffie of thee.
Bij meer aanmeldingen kunnen we een tweede groep starten, zowel op de maandag als de donderdag! U kunt dus nog steeds aanmelden! Meer weten? Kijk op onze website: www.voorschotenvoorelkaar.nl/2021/bewegenvoor-ouderen of neem contact op met
Voorschoten Voor Elkaar via 071 - 561 90 01 of info@voorschotenvoorelkaar.nl.
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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

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN

VOORSCHOTEN
REINIGINGSMATERIALEN
071 576 76 71 REINIGINGSMACHINES

Prijspuzzel

1

2

3

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
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5
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9

10

11
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De oplossing kunt u tot 10 maart 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.

Prijswinnaar februari puzzel:

Ondanks dat er een foutje zat in de puzzel (excuus daarvoor!) stroomde de mailbox van de redactie vol met goede inzendingen. Ook werden er veel oplossingen
bij het VOV gebouw afgegeven. Hartelijk dank voor de respons!
De oplossing van de februari-puzzel: wilgenbomen
De winnaar is: Martin van Luijk
Gefeliciteerd met deze mooie prijs Martin! Je mag het pakket ophalen bij bakkerij
Hessing. Vergeet niet je VOV lidmaatschapkaartje mee te nemen!

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 april is: UITERLIJK(!) 10 maart.
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KORTINGSPARADE ALLEEN VOOR LEDEN!
ROEST
TWEEWIELERS

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Schoolstraat 62
071 561 24 96
Korting navragen in de winkel

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

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

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
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: Nico Fennes, Tel: 06 387 167 05
Reiscommissie:
André In ‘t Veen, reiscommissie@vovvoorschoten.nl
Evenementencommissie: Els van Steeg, Tel: 071 576 69 74
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl
Belangenbehartiging
Wij behartigen de belangen van onze leden, in samenwerking met de Gemeente, Woonzorg en andere instanties. Ook
bieden wij hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting. Heeft u
vragen of problemen op dit gebied, neem dan contact op met
Peter de Boer, belangenbehartiging@vovvoorschoten.nl
Bankrekening VOV lidmaatschap;
NL86INGB0005062260 o.v.v. lidmaatschap VOV
Bankrekening evenementen; NL86INGB0005062260
o.v.v. het juiste VOV-evenement.
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
Corrector: Elly Vogelaar
Advertenties: advertenties@vovvoorschoten.nl
Bezorging: Frans Bakker, Tel: 071 576 38 20
Drukwerk: Dipas druk & print, Zoetermeer

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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