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Van de Redactie
Hoop doet leven
Vandaag scheen er een heerlijk zonnetje. De winter ligt achter ons. Bent u ook zo in voor de lente? Zo niet dan brengt Elly
Vogelaar u wel in de stemming met haar verhaal over nestvlieders en nestblijvers. Bij de lente past ook onze paaslunch
waar u zich nog steeds voor kunt aanmelden. En naast de vaste VOV activiteiten liggen er meer leuke evenementen in het
verschiet. Verderop in de Nieuwsbrief leest u erover. Hebt u zelf een idee voor een nieuw evenement? Schroom niet er eens
met de evenementencommissie over te hebben.
Op 2 maart waren alle politieke partijen in het verenigingsgebouw bijeen om hun plannen betreffende woningbouw voor
ouderen en het bestrijden van eenzaamheid uit de doeken te doen. André in ’t Veld vertelt erover in deze Nieuwsbrief. Alle
partijen nemen zich eensgezind voor meer seniorenwoningen in Voorschoten te realiseren. 7 maart was er een verkiezingsdebat in het Cultureel Centrum. Daar deelden de lijsttrekkers hun visie op een cultuurhuis, woningbouw, het Ambachts- en
Baljuwhuis, het bruisender maken van het centrum en het ondernemersklimaat. U kunt het debat terugkijken op internet
(Google: Verkiezingsdebat Voorschoten 2022). Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter ons liggen zullen we zien hoe alle
goede voornemens in de komende vier jaar uitpakken. Een overmaat aan villa’s en laanwoningen aan lommerrijke plantsoenen gaat de woningnood onder starters en senioren in ieder geval niet oplossen. Wat mij betreft volgen we het uitvoeren van
de politieke bouwplannen op de voet.
Goede voornemens waren er op de verlate Nieuwjaarsreceptie. Maar wat is 2022 slecht begonnen met de oorlog in de
Oekraïne! Wie had dat verwacht? Zelfs vooraanstaande geopolitieke deskundigen Rob de Wijk, Maarten van Rossem en
Bernard Hammelburg zaten er in hun beschouwingen over een mogelijke aanval van Rusland helemaal naast. Het lijkt
erop dat we in één klap terug zijn in de tijd van de koude oorlog. Het is niet nodig hier uit te wijden over het verschrikkelijke
nieuws dat we dagelijks ontvangen over de dreigende taal van Poetin, het oorlogsgeweld, de immense vluchtelingenstroom
en de brandstofprijzen die door het dak gaan. Hoe ervaren we al dit leed en hoe bieden we de Oekraïne maar ook elkaar
een helpende hand? Laten we vurig hopen dat er na deze zoveelste plaag weer vredige tijden aanbreken. Brigitte Wezepoel
schreef er een bemoedigend stukje over.
Zoals vanouds leest u in de Nieuwsbrief over de aandacht die het team van Lief en Leed besteedde aan onze oudste leden.
Els van Brink verzorgde daarbij altijd de verslagen van de telefoontjes en bezoeken die Lief en Leed bracht. Els verdient
het om nu zelf eens in het zonnetje te worden gezet. Vele jaren achtereen bezocht zij onze ouderen op hun verjaardag, bij
een jubileum of gewoonweg om naar iemand om te kijken. Vanzelfsprekend is dit bijzonder liefdadig vrijwilligerswerk wat
veel waardering en respect oogst. Els schreef deze keer haar allerlaatste Lief en Leed verslag en draagt het stokje nu over
aan Henny van Noort. Els, je bent een kanjer! Heel hartelijk dank voor alle jaren van zorgzaamheid en het opstellen van de
verslagen.
Telkens weer lukt het Monique de tijden van weleer te doen herleven. Deze keer schreef zij haar 60e rubriek. Je krijgt onmiddellijk trek in zo ’n pruttelende gehaktbal. Wilt u zelf eens een tekstuele bijdrage leveren voor de Nieuwsbrief? Een verhaal,
een spreuk, quote of gedicht? Wij van de redactie staan er altijd voor open. U stuurt uw tekst van maximaal 500 woorden
naar kopij@vovvoorschoten.nl, we kijken dan of we uw tekst kunnen plaatsen. Hoe u inspiratie opdoet voor een verhaal?
Gisella legt in haar artikel uit hoe zij te werk gaat. Helaas moet u het voortaan zonder de bezielende columns van Dico van
Barneveld doen. Dico overleed op 24 februari. Verderop leest u een in memoriam.
Steun de Oekraïne. Zorg goed voor elkaar. Én geniet van het leven. Tot de volgende Nieuwsbrief!
COVERFOTO MAART

Vanaf de Professor Boerhaaveweg zien we de
St-Laurentiuskerk en de
pastorie.
Met dank aan Willem
Burwick voor deze mooie
foto.

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende Nieuwsbrief is de brief
voor mei/juni, een dubbelnummer.
Inzendingen die ons uiterlijk 10 april
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
Droomde u vroeger ook van een zorgeloze oude dag? Helaas, de laatste tijd er is altijd wel iets. Op het moment van
schrijven zitten we ineens midden in de Oekraïne oorlog. Heel beangstigend. Er zijn na de Tweede Wereldoorlog wel
vaker dreigende situaties geweest, maar het komt nu toch wat heftiger bij ons binnen en iedereen zal zich er zorgen
over maken. Die zorgen kunnen wij niet wegnemen. In ons verenigingsgebouw is echter wel elke dag iets te doen om
wat afleiding te hebben en met anderen van gedachten te wisselen. Thuis gaan zitten kniezen lost tenslotte ook niets op.
Bij dat wereldschokkende nieuws vallen de coronazorgen helemaal in het niet. Toch bleken er ondertussen nu zowaar
meerdere bestuursleden besmet te zijn met corona. Vaccinaties en boosters bewezen bij allen hun nut, want ze hadden
slechts wat lichte klachten. Alleen lastig om een weekje in quarantaine te moeten als er zo veel te organiseren is, maar
de meesten waren weer op tijd gezond verklaard voor de Nieuwjaarsreceptie. Alleen onze voorzitter was helaas nog
niet klachtenvrij, zodat hij voor het eerst niet aanwezig was op de nieuwjaarsreceptie. Bent u erbij geweest? Gezellige
opkomst, leuk om zoveel leden (weer) eens te ontmoeten, al hebben we het handen schudden voor de zekerheid toch
maar achterwege gelaten. Hoogtepunt had het eerste echte ‘optreden’ van onze zanggroep Happy2Gether moeten zijn,
maar na goed overleg hebben we dat niet door laten gaan. Zingen in een vol bemenste ruimte is de duvel verzoeken,
vooral omdat we vast allemaal mee waren gaan zingen, want hun repertoire is aanstekelijk. Geweldig, hoe Henny van
Noort dit vanaf het aarzelende begin tot zoiets groots heeft weten te brengen. We houden het optreden zeker te goed!
De mensen die zich de afgelopen twee jaar als nieuw lid van de VOV hebben aangemeld en nog geen gelegenheid
hebben gehad om een kijkje te nemen bij onze activiteiten, hebben onlangs een uitnodiging gekregen om eens kennis
te komen maken. Bent u in de afgelopen twee jaar lid geworden en heeft u op 10 april nog geen uitnodiging ontvangen?
Neem dan even contact op met de secretaris, bij voorkeur per email: secretaris@vovvoorschoten.nl
Hopelijk voelt u zich snel thuis bij de VOV. De eerstvolgende gelegenheid om met elkaar iets te ondernemen is natuurlijk
de paaslunch op 25 april. Op het moment van schrijven zijn er nog enkele plaatsen vrij. Elders in deze nieuwsbrief leest
u hoe en waar u zich nog aan kunt melden.
We komen nog even terug op
de ontwikkelingen rondom Oekraïne; die gaan snel en veranderen voortdurend. Aan alle
gemeenten is gevraagd om
vluchtelingen op te vangen. Ook
in Voorschoten wordt gezocht
naar opvangplekken. Er zijn al
hartverwarmende
initiatieven
ontstaan om hulp te bieden aan
de getroffen Oekraïners. Wilt u
ook iets doen? Kijk dan op de
website
www.voorschoten.nl/
situatie-oekraine.
Evengoed wensen we u toch
een mooie aprilmaand en fijne
Paasdagen.

Ons gemeentehuis kleurde tot en met 14 maart blauwgeel om steun en solidariteit uit te spreken voor en met
het Oekraïense volk.

Voor maar € 25,- per jaar geniet ook u van de vele voordelen en activiteiten die de
VOV u te bieden heeft.
Aanmelden voor een lidmaatschap kan bij Dik Zweers, tel: 071 561 40 84 of via het
aanmeldingsformulier op de website: www.vovvoorschoten.nl
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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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Foto: Elly Vogelaar

Senioren van Voorschoten in debat met politieke partijen
Door: André in ’t Veen
(red. verkorte versie)

De gemeenteraadsverkiezingen stonden voor de deur. De Vereniging Ouderenbelang Voorschoten greep de kans een politieke
avond te organiseren in het verenigingsgebouw aan de Prof. Einsteinlaan. De diverse partijen konden zo specifiek ingaan op
hun politieke programma’s inzake ouderenbeleid, veiligheid, geschikte woningen en vooral… hoe voorkom je eenzaamheid bij
ouderen?
Met ca. 40 geïnteresseerden zat de zaal redelijk vol op woensdagavond 2 maart. Alle partijen waren aanwezig en onder leiding
van gespreksleider Peter de Boer kregen zij uitgebreid de gelegenheid hun standpunten te uitten. Alle partijen zijn het erover
eens dat de woningnood in Voorschoten een groot probleem is en dat het goed zou zijn veel seniorenwoningen te bouwen
teneinde de doorstroming te bevorderen.
VVD en CDA hebben specifiek het oog op het creëren van hofjeswoningen voor senioren op het MOC-terrein in het centrum
en op locatie Vlietschool. GroenLinks, SP en PvdA zijn wat dat betreft ook voor kleinschalige aanpak en voorstander van seniorenwoningen in het centrum. D66 ziet mogelijkheden op het terrein van Huize Bijdorp. Voorschoten Lokaal onderschrijft al
deze initiatieven.
Alle partijen zijn het er verder over eens dat, om de eenzaamheid onder ouderen te bestrijden, het verenigingsleven en met
name de buurthuizen een grote rol spelen. SP, GroenLinks en PvdA willen dan ook de subsidies voor de verenigingen verhogen.
Door zorg en andere zaken te concentreren in buurthuizen kunnen de voorzieningen naar hun oordeel beter in stand blijven.
In dit kader werd vanuit het publiek geopperd dat het zwembad een belangrijke rol speelt als ontmoetingsplaats voor ouderen.
Alle partijen zijn het er wel over eens dat het zwembad vanwege deze belangrijke sociale rol open zou moeten blijven. Wel was
de VVD zo eerlijk om aan te geven dat het financieel wel haalbaar moet zijn dat Voorschoten een zwembad behoudt.
Uit het publiek kwam verder de klacht dat de gemeente slecht bereikbaar is en dat het lang duurt voordat op aanvragen wordt
beslist. Dit werd door alle partijen onderschreven. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat het ambtenarenapparaat van Voorschoten en Wassenaar inmiddels gescheiden is, maar nog niet alle vacatures zijn vervuld. Er wordt hard aan gewerkt dit probleem
op te lossen.
Uiteindelijk werd de bijeenkomst om 22.00 uur afgesloten en kan worden teruggekeken op een informatieve avond waarbij voor
iedereen voldoende ruimte bestond om zijn of haar visie op lokale problemen naar voren te brengen.

7

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.

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 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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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.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Theo Bakker verblijft nog steeds in Prinsenhof en werd door Els bezocht. Er komt één keer per week een vrijwilliger die met Theo gaat
wandelen; dat vindt hij erg fijn en hij ziet er ook goed uit.
Mevrouw E. Labordus-Woerd vangt haar kleindochter uit school op en
kan gelijk even de hond uitlaten. Mevrouw vermaakt zich goed; Els vond
het een gezellig bezoek.
Mevrouw T.G.P. Tepper-Berg werd door Els op haar 90e verjaardag
bezocht. Haar verjaardag zou een paar dagen later gevierd worden. Het
was een zorg minder dat haar zus alles ging regelen. We hadden een
leuk gesprek over het werk dat wij gedaan hadden en waar wij het allebei erg naar ons zin hadden.
Mevrouw C.J. Molenaar-Wiggerman werd ook 90 jaar. Het werd een
verrassende verjaardag in haar geboorteplaats. Wegens het werk van
haar man heeft zij veel gereisd en veel in het buitenland gewoond. Doordat Els in dezelfde omgeving geboren is als mevrouw hadden ze daar
een leuk gesprek over en hebben zelfs nog even dialect gesproken.
Mevrouw F.I. Koster werd door Emmy gebeld voor haar 92ste verjaardag. Mevrouw heeft haar verjaardag gevierd met mensen die ze lang niet
had gezien. Mevrouw heeft - ondanks dat ze niet meer in Voorschoten
woont - nog steeds contact met oud-collega’s en zelfs oud-leerlingen.
Lien was op bezoek bij mevrouw J.M. Heijmans-Ginkel die 93 jaar
werd. Het was een gezellig koffie-uurtje met een heerlijk gebakje er bij.
Bij mevrouw E. Kwik-Bekooi werd Joke hartelijk ontvangen. Het was
een gezellige ochtend met koffie en iets lekkers. Het gaat goed met haar,
mede door haar kinderen en kleinkinderen die geregeld langs komen.
Mevrouw sport samen met vriendinnen; de mensen om haar heen zijn
belangrijk voor haar.

Voor het opgeven van feestelijkheden of
voor verdrietige zaken kunt u contact opnemen met Henny van Noort, 071 240 92 55
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!

Piet heeft gebeld met de 91-jarige meneer J.C.
Heeg. Meneer zei het goed te maken ondanks de
ongemakken. Hij dankte vriendelijk voor de telefonische felicitaties en hoopte op succes voor de VOV.
Meneer Th.J. Kroon, 90 jaar, kon geen bezoek
ontvangen wegens corona-besmetting. Voor de telefonische belangstelling van Piet was hij zeer erkentelijk.
Mevrouw W. Ramakers-Driel is 92 jaar geworden
en kreeg een bezoekje van Thea. Mevrouw vertelde
dat ze al zestig jaar in haar huidige woning woont.
Behalve van de kinderen heeft ze veel bezoekjes
van de buren gekregen. Er is gezellig gesproken
over de bootreizen die ze samen met haar vriend
heeft gedaan.

Namens de redactie en alle mensen die de afgelopen jaren een bezoekje kregen, willen we Els
van Brink hartelijk danken voor haar enorme inzet en betrokkenheid! Dankjewel Els!
En veel succes Henny van Noort, met het voortzetten van dit mooie en dankbare ‘werk’.
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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.

rij

van Huls
t

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

Dagtochten, Rondvaarten

& Arrwww.rederijvanhulst.nl
angeme
nten

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



VOV Reizen
De reizen naar Katwoude/Schoorl, Zwitserlandreis en de reis naar Duitsland naar hotel Bilstein zijn goed bezet en men kan
zich nog steeds voor deze reizen aanmelden. Helaas zijn er nauwelijks aanmeldingen voor de reis naar de Bloemenrivièra in
Italië in september. Dit is reden om deze reis te annuleren en niet meer vanuit de VOV aan te bieden. Dit laat echter onverlet
dat men zich nog wel op individuele basis kan aanmelden voor deze reis. Deze reis wordt aangeboden door de reisorganisator
KRAS en gaat sowieso door. Voor zover er mensen zijn die belangstelling hebben voor deze reis kunnen zij zich aanmelden
en bij voldoende deelnemers is KRAS bereid een extra stop te maken in Voorschoten om de deelnemers op te halen.
Dus mocht u nog belangstelling hebben voor deze reis dan kunt u zich aanmelden bij André in ’t Veen, hetzij telefonisch op:
06 45007501 of via de mail: reiscommissie@vovvoorschoten.nl
Ook het aantal aanmeldingen voor de dagcruise naar Amsterdam valt tegen. Tot nu toe slechts 45 aanmeldingen, terwijl
voorheen een gemiddelde van 80 aanmeldingen gebruikelijk was. Dat is jammer want het is een scherp geprijsde dagreis. Bij
uitblijven van nog meer aanmeldingen zal de reis in ieder geval met een andere boot worden gemaakt. Dus bij deze nogmaals
een oproep zich aan te melden. De reis vindt plaats op 22 juni, hetgeen de langste dag van het jaar is en wij doorgaans te
maken hebben met schitterend weer. Als het zo licht is, geeft dat mooie vergezichten over het Hollandse polderlandschap
waar wij doorheen varen en mooi gezicht op de dorpen die wij passeren en niet te vergeten Amsterdam. Het is een mooie reis
en uit het verleden weten wij dat het altijd een gezellige reis is. En dat laatste hebben wij hard nodig na alle corona-ellende en
helaas inmiddels ook oorlogsellende. Maar laten wij hopen dat in juni men weer tot bezinning is gekomen en er hoop gloort
voor een goede toekomst. Laat het u in ieder geval niet weerhouden van het maken van leuke reizen.
De Reiscommissie

DAGCRUISE NAAR AMSTERDAM

2ju2ni

We hebben er lang op moeten wachten maar eindelijk kunnen wij u weer een dagcruise aanbieden. Deze wordt zoals gebruikelijk verzorgd door rederij Van der Hulst. Al varend geniet u van de 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.

De prijs van deze dagcruise bedraagt € 79,50
Wij vertrekken vanaf het Frans Halsplantsoen te Voorschoten. U kunt
vanaf 8.30 uur inschepen. De afvaart vindt plaats om 9.00 uur en we
zijn omstreeks 20.00 uur weer terug in Voorschoten.
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.
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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EVENEMENTEN

Informatie van de Evenementencommissie

PaasLunch
25 April

Het VOV-danscafé was op zondag 6 maart weer fantastisch en
gezellig! Degenen die aanwezig waren hebben genoten. Ook zagen we weer nieuwe gezichten, dus het is een succes!
In overleg met onze dansbegeleider hebben we besloten om de
dansmiddagen ook in de maanden juli en augustus door te laten
gaan, mits er voldoende belangstelling voor is.
Dus als u het leuk vindt dat we met deze dansmiddagen doorgaan
in de zomermaanden, stuur dan een mailtje naar:
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl of bel even met Aad
Bechtholt, tel. 06 234 27 277.

De dansmiddagen vinden plaats op iedere eerste zondag van
de maand. Zet de volgende data alvast in uw agenda:
Zondag 3 april
Zondag 1 mei
Zondag 5 juni: Pinksteren (onder voorbehoud)
Zondag 3 juli (onder voorbehoud)
Zondag 7 augustus (onder voorbehoud)
Zondag 4 september
Zondag 2 oktober
Zondag 6 november
Zondag 4 december
U kunt het Danscafé bezoeken op vertoon van uw VOV-ledenpas
en u mag één introducé meenemen. Bent u geen VOV-lid? U bent
van harte welkom om een keer te komen kijken. Als het u bevalt en
u vaker wilt langskomen, dan kunt u ter plekke een inschrijf-formulier invullen of meenemen.
De zaal gaat open om 13:30 uur, het dansen begint om 14:00 uur
en duurt tot 16:30. Wij sluiten het gebouw om 17:00 uur.
Toegangsprijs is € 2,00 pp.
OV-danscommissie, Aad en Emmie Bechtholt.
Inlichtingen tel. 06 234 27 377
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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.
U kunt zich nog aanmelden voor de lunch (tot 8 april) maar dan
dient u wel met eigen vervoer te gaan want vervoer met de bus
is niet meer mogelijk. Deze is helaas volgeboekt.
Belangrijk! Heeft u aangegeven dat u met de bus gaat en is dit
positief gehonoreerd, dan vertrekt de bus om 11.00 uur vanaf
het VOV-gebouw. Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn.
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!

Kosten: De kosten voor deze lunch zijn € 17,50 pp
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 8 april! Bij Thea Zweers, tel. 071
561 4084 (tussen 10.00 en 17.00 uur) Graag pas betalen ná
aanmelding!
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 met de vermelding: ‘Paaslunch’.
Let op! Na betaling is uw deelname pas definitief.

EVENEMENTEN

Gezamenlijk naar het theater in Leiden
De Evenementencommissie heeft besloten om de theaterbezoeken
op een andere manier te organiseren. Aad en Emmie Bechtholt gaan
regelmatig naar het theater en nemen u graag mee.
Voor het seizoen 2022 hebben zij een keuze gemaakt voor de volgende voorstellingen in de Leidse Schouwburg:

13 apr
2022

Harrie neemt
de benen!
20.15 uur

8+9
juni‘22

Tineke Schouten
Dubbel
20.15 uur

Evenementen in de planning

De Evenementencommissie zit boordevol ideeën
die we natuurlijk eerst moeten uitwerken.
De data waarop we onderstaande evenementen
willen organiseren zijn op dit moment nog onder
voorbehoud maar het is wellicht handig om ze
alvast in uw agenda te noteren.

Dorpswandeling
met film over voorschoten
We zijn in gesprek met het Museum van Voorschoten over de organisatie van een dorpswandeling in samenwerking met het museum. Na
afloop van een wandeling door het dorp is er een
rondleiding door het museum met als afsluiting
een film over ‘oud-Voorschoten’. We proberen
deze dorpswandeling te laten plaatsvinden op
dinsdag 13 september. We houden u op de
hoogte.

Ladies Day
Wilt u ook naar deze voorstellingen maar gaat u liever niet alleen? Ga dan
mee met Aad en Emmie! Zij zijn bereikbaar op tel. nr.: 06 234 273 77.
U kunt zelf uw 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.
U moet er van uitgaan dat wij in de zaal waarschijnlijk niet bij elkaar zitten.
Wel lopen we gezamenlijk naar de Leidse Schouwburg en na afloop verzamelen wij ons en lopen we ook weer gezamenlijk naar de bushalte.
In Voorschoten kunt u dan uitstappen bij de bushalte naar uw keuze.

Het is inmiddels een vast onderdeel van de evenementen die we jaarlijks organiseren: De Ladies
Day. Geplande datum: maandag 29 augustus.

Hutspotavond
Gezien het overweldigend succes van de hutspotmaaltijd vorig jaar op 1 oktober zijn we voornemens om ook dit weer een hutspotmaaltijd te
organiseren.
De datum waarop dit waarschijnlijk gaat plaatsvinden is vrijdag 30 september.

VOV Feestavond
Wat een succes is onze feestavond ieder jaar!
Deze avond willen we er dus graag inhouden.
De Evenementencommissie is alweer volop in
de weer om ook dit jaar weer zo’n fantastische
avond te organiseren.
Als datum hebben we 22 oktober geprikt. U leest
er t.z.t. meer over.

Denkt u met ons mee?
Heeft u zelf leuke ideeën voor evenementen en
activiteiten? Wij nodigen u van harte uit om uw
ideeën te mailen naar:
evenementencommissie@vovvoorschoten.nl
Wij zien u graag op een van onze evenementen!
Els van Steeg-Blom
Voorzitter Evenementencommissie

Foto: René Zoetemelk
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FOTORUBRIEK

Herkent u deze foto’s? Kunt u iets vertellen over de plaats waar deze foto’s gemaakt zijn?
Uw reacties graag vóór 10 april insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.
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FOTORUBRIEK
Maart-foto

Reacties op de maart-foto
De foto in de Nieuwsbrief van maart 2022 betreft de Wijngaardenlaan, gezien vanaf ongeveer de hoek met de Narcisstraat in de richting van de dorpskern. Links is nog net de
spits van de toren van de Dorpskerk zichtbaar.
Wat een rust, nog voor de herprofilering van de Wijngaardenlaan, zonder rijdend en stilstaand verkeer.
Tom Struijk
Ja, die foto herken ik. Het is de Wijngaardenlaan, gezien
richting centrum. Aangezien er geen auto’s op de foto staan
zal de foto van voor 1950 zijn.
Volgens mij ontbreekt er ook nog een later gebouwd huizenblok aan de rechter (zuid) zijde.
Rob van der Burg

De foto van de maand maart is de Wijngaardelaan van voor
de doortrekking naar de Papeweg, zo rond 1955 meen ik.
De foto is genomen ergens tussen de Oranjekade en de
Narcisstraat, richting het dorp.
Co van Veen
Het is de Wijngaardenlaan richting het dorp.
Zelf woon ik aan het eind van de Wijngaardenlaan waar in
1955-’56 mijn huis gebouwd werd (zie foto hieronder).
Het plantsoen in het midden is nu de hoofdweg.
Karel de Vries.

Een sfeervolle foto uit de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Moeilijk te bevatten dat de Wijngaardenlaan zo’n rustig
straatbeeld laat zien ten opzichte van heden ten dage. De
foto is halverwege richting het centrum gemaakt getuige
de op de achtergrond nog zichtbare torenspits van de Hervormde Kerk in de Schoolstraat.
De aanzien van de nog vrij jonge boompjes, die in latere
jaren flinke exemplaren zijn geworden, hebben in de loop
der tijd het veld moeten ruimen vanwege renovatie en het toekomstige drukke verkeer.
Links op de hoek Julianalaan / Wijngaardenlaan stond eens een verenigingsgebouw. Op de voorzijde prijkte de naam Gebouw van Christelijke Belangen. Het verenigingsleven en andere activiteiten maakten er regelmatig gebruik van. Mogelijk
dat het oude gebouw niet meer aan de eisen des tijds voldeed, het werd afgebroken. Een groter, moderner gebouw werd
gerealiseerd, waar nu o.a. diverse sociale instellingen zijn gehuisvest.
Op oude foto’s die ik heb gezien, werd de Wijngaardenlaan in vroeger jaren verlicht door gaslantaarns. Men heeft mij eens
verteld dat in die tijd elke dag een lantaarnopsteker met zijn laddertje de ronde deed om de gaslantaarns te doen ontsteken.
In de sfeervolle Voorstraat heeft men deze nostalgische gaslantaarns aangepast. In de lantaarn brandt constant een klein
vlammetje. Bij het vallen van de duisternis worden de lantaarns automatisch ontstoken.
Daan Heijmans
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Woningtextielhuis

woon- & slaapcomfort

AKTIE

20% Korting
op raamdecoratie
en horren

Ook inkomstenbelasting
voor ouderen

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

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

Geldig in april 2022
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.

In memoriam Dico van Barneveld

Door: Nico Fennes
Ieders levensverhaal is altijd de moeite van het vertellen waard, maar dat van Dico van Barneveld springt er wel uit.
Ik heb hem leren kennen als een zeer positief persoon met een weldoordachte levensbeschouwelijke mening. Hield
iemand er een andere mening op na, dan dacht Dico ‘interessant’.
‘Onze bijzondere, positieve en altijd inspirerende man… die iedereen aanspoorde om het leven te vieren’, staat er op
Dico’s rouwkaart. Dat kan ik beamen. Dico leed geruime tijd aan A.L.S. Het bijzondere daaraan is dat Dico van voor
naar achteren uit de doeken deed hoe hij met deze slopende ziekte omging. Zijn ziek zijn was als een open boek. In
een jaar tijd schreef hij er 23 bulletins over voor familie, vrienden en iedereen die het maar wilde lezen. Dat dwong
veel respect af.
Eerst was er die fase van ontkennen en verdriet. ‘Huilen lucht op dus ik houd me niet in’, schreef Dico. Daarop volgde
vrij snel acceptatie. In zijn bulletins legde hij precies uit wat A.L.S. voor een ziekte is en hoe hij de best denkbare hulp
van zorginstanties Basalt, het LUMC, het Erasmus MC, familie, vrienden en vooral zijn vrouw Jeanneke ontving om
die laatste levensfase zo prettig mogelijk door te komen.
Met zijn immer positieve levenshouding vond Dico zichzelf ‘een geluksvogel’. Hij genoot van zijn rondje golf en een
partijtje tennis met zijn beste vrienden. In zijn eentje hardlopen vond hij fijn. Dan kon hij vrijelijk zijn gedachten laten
opkomen. ‘Goedemorgen’ wenste hij iedereen toe die hij tijdens zijn loopje tegenkwam of ze nou wel of niet iets terug
zeiden. In ieder bulletin maakte hij wel een humoristische opmerking. Bijvoorbeeld over moeizamer spreken: ‘Kan je
me verstaan?’, ‘Ja’, ‘Maar begrijp je me ook?’, ‘Nee, dat niet, maar dat is niet nieuw!’. En steevast eindigde elk bulletin
met ‘Geniet van het leven!’.
Buiten de longfunctietesten verraadde zijn stopwatch na het joggen hoe hard hij lichamelijk achteruitging. De kracht
tot spreken nam geleideijk tot nul af. In zijn autobiografie met de titel ‘Uitgesproken’ beschreef Dico zijn levensreis
van kuiken naar adelaar, zo voelde het voor hem. Iedereen kreeg het boek mee op de viering van zijn tachtigste
verjaardag.
Zonder klagen ervaarde hij zijn situatie. En altijd behield hij zijn humor. De drie dagen voor zijn geplande euthanasie
waren vol gelach en emoties bij het vele bezoek aan huis. Na het laatste bezoek keek hij nog de voetbalwedstrijd
Ajax-Benfica. Op zijn laatste levensdag schreef hij zijn doodsaankondiging in zijn allerlaatste bulletin. Daarop kwamen 61 reacties die Dico allemaal las en hij werd daar blij van. De begeleidende arts informeerde of er nog vragen
waren, waarop Dico vroeg of hij vleugeltjes aankreeg.
In alle rust en in totale overgave sloot Dico donderdag 24 februari 12:00 uur voorgoed zijn ogen. Een bont gezelschap
kwam vrijdag 4 maart voor zijn levensafscheid in Het Kruispunt bijeen. Iedereen was daarbij kleurrijk gekleed, want
het moest vooral een vrolijk gebeuren zijn. Met treffende woorden brachten de naaste familie, beste vriend Piet en
Jeanneke een laatste eerbetoon. De kus van Jeanneke op Dico’s voorhoofd op een van de foto’s in de fotocarrousel
vat in één beeld de liefdevolle verzorging van Jeanneke samen.
Er gebeurde iets bijzonders. Gedurende de hele ceremonie zat er een vlinder op de vloer. Nadat Jeanneke als laatste
haar verhaal deed en zei: “Nu laat ik je gaan mijn lief. Paradijsvogel vlieg naar de regenboog” opende de vlinder haar
vleugels. Het bleek een dagpauwoog te zijn. Een vriendin van Jeanneke zette de vlinder op een bloem van de bloemenband rond de kist. Terwijl iedereen een laatste groet bracht reageerde de vlinder bij iedere groet door met haar
vleugels te fladderen. ‘Interessant’ zou Dico vast en zeker zeggen.

Viva la vida!
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Koekoeksjong met pleegmoeder
Foto René Smit

Moeders mooiste ~ Door: Elly Vogelaar ~ foto’s René Smits
Houden dieren van hun jongen? Je moet nooit menselijke emoties aan dieren willen toekennen, al zijn we daar dol
op, gezien de vele stripverhalen en tekenfilms met dieren in de hoofdrol. Denk maar aan Tom Poes en Heer Bommel,
Donald Duck, Mickey Mouse, Bambi, Dombo en de vele andere dieren uit de vertederende films van Walt Disney. We
kleden ze aan en laten ze praten, denken en liefhebben, want dat spreekt ons wel aan. Maar we weten helemaal niet
of dierenliefde hetzelfde is als mensenliefde. Kalverliefde misschien, maar dat terzijde. Toch is het zien van dieren met
hun jongen zo vertederend, dat we geneigd zijn te denken dat zij dezelfde gevoelens kunnen hebben als wij. Hebt u
dat ook, bij het kijken naar mooie natuurfilms waarin een moederdier voor haar jong vecht? De tranen schieten soms
in je ogen bij het zien van die onbaatzuchtige ‘liefde’. Ach ja, bij het verstrijken van de jaren worden we allemaal wat
sentimenteler en de makers van de films pakken voor ons wél de fijngevoeligste stukjes eruit. Want in werkelijkheid is
de natuur keihard. Het is altijd knokken om te overleven. Onvoorwaardelijke ouderliefde - in het dierenrijk noemen we
dat broedzorg - is dan ook iets van bij alle levende wezens in de genen zit. Zonder dat red je het niet op de wereld.
Het is overduidelijk aanwezig bij zoogdieren, waar de mens ook onder valt, maar ook bijvoorbeeld bij vissen, insecten
en reptielen, om maar iets te noemen. Soms zorgen ze alleen voor de eieren, soms een tijdlang voor de jongen. In dit
stukje ga ik u iets vertellen over de broedzorg bij vogels.
Alle vogels leggen eieren waar jongen uitkomen, maar er is een groot verschil; er zijn namelijk nestvlieders en nestblijvers. De nesten van nestvlieders zijn meestal op de grond en als de jongen uit het ei kruipen hebben ze al donsveertjes en de oogjes open. Zodra het dons opgedroogd is verlaten ze het nest (vlieden betekent uitstromen) en gaan met
de ouders op stap, op zoek naar voedsel. Ze worden niet gevoerd, maar pikken zelf naar allerlei grasjes, zaadjes of
beestjes, of leren met aanwijzing van de ouders wat voor hen geschikt eten is. Om op temperatuur te blijven mogen ze
gelukkig toch wel regelmatig even onder moeders warme veren kruipen, met name ’s nachts. Het eerste donskleedje
is altijd een camouflagepakje; dat helpt om te overleven. Zo zijn de kuikens van de zilvermeeuw blond met vlekjes in
allerlei tinten grijs zodat ze niet snel opvallen in het duingebied. Kuikens van weidevogels zijn veelal fijntjes gestreept
met crème- en bruintinten, waarmee ze wegvallen tegen grassige begroeiing. Daarbij zijn de ouders heel alert op alles
wat hun kroost belaagd. Bij het horen van de alarmroep van hun ouders houden ze zich doodstil tot het gevaar geweken is. Wegvliegen is namelijk pas aan de orde als hun vleugeltjes gegroeid zijn. Het gevaar komt vooral van boven,
in de vorm van roofvogels. Bij watervogelkuikens komt het gevaar meestal juist van onderen; menig jong eendje wordt
aan zijn pootjes onder water getrokken en verdwijnt als eenhapssnack in de bek van een snoek. Zwanenkuikens
worden heel agressief beschermd door hun ouders, dat heeft u vast wel eens ervaren! Ze zijn net een slag groter dan
eendenkuikens en groeien snel. Ze mogen regelmatig op de rug van hun zwemmende ouders meeliften, ook als er
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geen rovers meer te vrezen zijn. Gewoon om lekker uit te rusten
en verwennerij. De prachtig gestreepte kuikens van de fuut varen
ook heel vaak mee op de rug van hun ouders. Net als de kuikens
van de meerkoet. Dat is overigens wel een gevalletje apart….
Over ouderliefde gesproken! Zelf zou ik, als moeder zijnde, toch
wel even schrikken als ik zag wat er uit m’n ei kwam gekropen.
Nee, een meerkoetkuiken is niet echt moeders mooiste, maar
gelukkig telt dat geheel niet mee bij de zorg. Het is zelfs zo dat de
laatst geboren kuikens de felste kleuren hebben en die worden
juist extra gevoerd door de ouders, zodat ze weldra net zo groot
en sterk zijn als de oudere kuikens.

Fuut met kuikens
Inge Duijsens
Jonge zwaluwen

Dan zijn er de nestblijvers. Hun nesten zijn altijd hoog, in bomen of op daken. Deze jongen zijn naakt en blind als ze uit het
ei komen en geheel afhankelijk van hun ouders voor warmte en
voeding. Die hebben daar een complete dagtaak aan; de jonge
vogeltjes in het nest lijken wel geheel uit bek te bestaan en bovendien moeten ze ook constant de rotzooi achter hun kont opruimen. Al komt dat u vast nog wel bekend voor, want onze puberkinderen waren niet veel anders. Maar de vogels volbrengen hun
taak en broeden soms zelfs meerdere keren per jaar.
De broedzorg - of ouderliefde, zo u wilt - is heel sterk bij alle vogels, behalve bij de koekoek; dat is echt een ontaarde moeder.
Die heeft er totaal geen zin in, maar nageslacht moet er toch komen. Daarom legt ze haar ei in het nest van een vogel met gelijk
gekleurde eieren, zodat het de toekomstige pleegouders niet direct opvalt. Die broeden het netjes uit, gelijk met hun eigen eieren
en als het koekoeksjong uit het ei is gekomen wordt het ook heel
trouw gevoerd. Een koekoek is echter een vrij grote vogel en al
snel is het jong groter dan zijn pleegouders. Om genoeg ruimte te
hebben in het nest en genoeg te eten, heeft hij de andere kuikens
dan al zonder pardon overboord gegooid. Ik zei het al, de natuur
is keihard. Als je het ziet gebeuren in een natuurfilm dan heb je
gewoon medelijden met die zorgzame vogeltjes, die onuitputtelijk hun reuzenjong blijven voeren. Moeders mooiste; ouderliefde,
onvoorwaardelijk. Eigenlijk is de natuur toch wel mooi.

Merelnest
Minka Smit-Holkema

Meerkoet met kuiken
Klaas de Vries

Zilvermeeuw
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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?

In de pan gehakt
Met het schrijven van het stukje over de groenteman voor
de vorige Nieuwsbrief, kwamen bij mij de herinneringen
boven aan vroegere maaltijden.
Boven aan deze herinneringen staat wel…. ballen gehakt
die staan te pruttelen in de van binnen blauwe emaille
braadpan.
Dat waren nog eens lekkere malse en gekruide ballen
zoals mijn moeder die maakte. Om van de jus nog maar
te zwijgen.
En dan, heel soms, als er een bal gehakt over bleef, was
er geen groter genoegen dan er plakjes van op je brood
te snijden en ze zo met jus te overgieten dat de hele boterham (wit natuurlijk) uit elkaar viel.
Iets anders wat ik me nog heel goed kan herinneren zijn
de plakken bloedworst. Ik zie ze nog zo voor me, samen
met schijven appel in een koekenpan. Grappig genoeg
heb ik geen enkele herinnering aan het eten ervan maar
het zal ongetwijfeld wel met rode kool te maken hebben
gehad. Bloedworst werd immers altijd in het najaar gemaakt.
De echte bloedworst zoals de Engelsen die kennen - en
ook nog eens zwarte pudding noemen - heb ik als kind
eigenlijk nooit gezien.
En als we het over appel in een gerecht hebben dan
was hete bliksem wel favoriet. Dit gerecht, stamppot van
aardappelen en geschilde appels, dankt dus zijn naam
aan het feit dat de appels (of peren) zo warm uit de oven
kwamen dat je er echt je mond aan kon branden.
Het was feest als we naar een oudtante van ons gingen.
Zij maakte immers de lekkerste gevulde eieren die je je
maar kon indenken. Alleen dat stukje augurk of peterselieblaadje hoefde voor mij niet zo nodig.
Er is inderdaad een periode geweest dat je, naast blokjes kaas (met zilveruitje) en plakje cervelaat (om augurkje gerold) en/of plakje leverworst, je gasten ook gevulde
eieren voorschotelde bij verjaardagsvisites. Grappig dat

ik zelfs nog het houten bord voor me zie waarop de eieren geserveerd werden. En ach, lieve lieve oudtante
die me in de keuken stiekem alvast een eitje toestopte:
“Hier kind, want ik weet dat je ze zo lekker vindt. Niks aan
pappa zeggen hoor.” Nou, ik zweeg wel. De beleefdheid
vereiste immers van ons dat we er maar eentje mochten
eten.
Wat ik thuis dan het liefst oversloeg was de rijstepap of
rijstpudding.
Hoewel ik riestevlaai tegenwoordig dan wel kan waarderen, zal rijstepap voor mij altijd verbonden blijven met
ziekzijn. Misschien wel zo jammer want tegenwoordig
kun je er natuurlijk heel lekkere desserts van maken als
je alleen al aan rood fruit denkt.
Een naam die me altijd fascineerde - omdat het me aan
een ezel deed denken - waardoor ik het dus weigerde
te eten - was balkenbrij. Doet de naam brij denken aan
het hele maakproces? In ieder geval zijn er gekookte
vleesresten voor nodig, bij voorkeur van de varkenskop,
eventueel lever, bloed en dan boekweitmeel en bouillon.
En hier werd dan rommelkruid aan toegevoegd. Rommelkruid (nog steeds te koop) is een authentiek kruidenmengsel waarvan de basisingrediënten anijs en zoethout
zijn.
Het hele mengsel werd vervolgens in een blik gegoten
alwaar het kon opstijven. Als van een brood sneed je er
daarna plakken van.
Wat in dit overzichtje van gerechten van vroeger niet
mag ontbreken is de hangop. In een uiteraard schone
theedoek werd yoghurt of karnemelk geschonken waarna de theedoek een nacht opgehangen werd om uit te
lekken. Je krijgt dan een soort kwarkachtig goedje wat
alleen al vanwege het eiwitgehalte goed is voor het in
stand houden van de spieren.
Een aanradertje voor 60 plussers dus.

MOnique, rubriekVOV@gmail.com
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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

Verhaal en Verteller

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen

Voor dat ik aan mijn verhaal begin, zou ik graag even willen stilstaan bij de zorgvuldig geplande reis van ons aller vriend Dico. Dico
hield van reizen. De laatste, die wij allemaal ondernemen als het zover is, doen we meestal alleen. Het afscheid is niet makkelijk,
maar er is hoop: ”Het is alleen een au-revoir vrienden, het is alleen een au-revoir…”
Is er een Hiernamaals waar we elkaar weer zullen terugzien? Ik hoop van wel. Ik hoop ook dat Dico in vrede op zijn geliefde, zijn
familie en zijn vele vrienden rustig zal wachten.
Waar vind je de inspiratie van je verhalen en ook van de
bijhorende tekening? Dat is een vraag die ik meermalen te
horen heb gekregen.
Tja…waar?
Laat ik beginnen met: ik hou van verhalen, ik hou van vertellen, ik hou van schrijven en ik hou van tekenen.
Ik heb al in mijn jonge jaren verhalen geschreven, ik herinner me dat ik als elfjarige samen met een vriendinnetje een
liefdesverhaal heb geschreven, maar vooraf hebben we
mondeling, in een orale traditie het verhaal vele malen veranderd en versierd met fraaie woorden en mooie scènes.
Zo doe ik het nog!
Ik ga niet achter de computer bedenken: wat ga ik voor de
Nieuwsbrief schrijven?
Een echte schrijver doet het wel. In een kamer vol boeken,
klassieke muziek op de achtergrond en veel notitieblokken
vol research betreffende zijn /haar onderwerp.
Bij mij zit alles in mijn hoofd en in mijn hart. Het is weliswaar
knap chaotisch maar uiteindelijk ben ik als verteller tevreden en de luisteraar/ lezer ook.
Zo is het spel: verteller en lezer. Het is een duo en de verteller moet boeien anders… is het spel uit.

van de booster? Nu moet de vierde”. En de andere die eigenlijk
tegen al die rommel in je lijf is, zegt: “Ik doe het echt niet!”.
Ik kan op deze manier allerlei verhalen maken en jullie echt ook.
En dan komen de tekeningen, daar weet ik ongeveer wat ik doen
zal, maar het lukt niet altijd. Dan moet ik improviseren en dat
vraagt tijd. Sowieso vraagt de tekening altijd veel tijd en veel
geduld. Aangezien ik vaak op het laatste moment begin is er
soms… echt stress.
Nu weet u mijn geheimen:
Onderwerpen genoeg. Je kan over alles iets vertellen, en je kan
over alles iets tekenen.
Als je werkelijk niets, maar dan ook niets meer weet, zeg het dan,
dan komt er een prachtig verhaal, zeker weten.
Zal ik volgende keer doen!

Na mijn poging op elfjarige leeftijd ben ik doorgegaan met
dagboeken, opstellen en brieven schrijven. Ik maakte de
arme nonnen (mijn leraressen taal- en letterkunde) wanhopig met mijn opstellen die ik ‘s nachts in bed bedacht voordat ik ze schreef.
Ik doe het nog steeds. Ik bedenk mijn onderwerp en als ik
niet kan slapen, maak ik er een verhaal van, wat ik meermalen kan veranderen in mijn hoofd. (Gebeurtenissen, data
en namen worden achteraf gecheckt !) Ik kan overal verhalen bedenken: in de wachtkamer bij de tandarts, terwijl ik
kook… zelfs als ik een boek aan het lezen ben of televisie
kijk. Een beetje chaos mag: het heet creativiteit!
Voor mijn zoon maakte ik, toen hij klein was, stripboekjes
om hem te laten deelnemen aan de conversatie. Voor mijn
twee kleinzoons hadden we iets waarvan we dachten dat
het uniek was: sprookjes achterstevoren vertellen… dat
was echt leuk… Ik heb helaas geen enkele op schrift, dus
als ik nu, beste VOV-ers, Roodkapje zou willen vertellen
beginnend met het opensnijden van de buik van de wolf,
zou ik helemaal opnieuw moeten beginnen!
Mijn manier van inspiratie tot een verhaal, is heel gemakkelijk en iedereen zou het kunnen doen en veel over zichzelf
kunnen leren.
Bijvoorbeeld, in plaats van een monoloog, begint u aan een
dialoog: u bent twee personen. De ene vraagt: ”Wat denk je
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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
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Ingezonden
Alzheimer Café
Voorschoten

20 April 2022
In gesprek met de notaris

Gastspreker: John Kroes of Jacqueline Tijssen
• Met welke financiële en juridische aspecten krijg je te maken wanneer je naaste de diagnose dementie krijgt?

• Voorkomen van problemen over financiën en rechtsbescherming.
• Wie mag er over de bankrekening beschikken?
• Wat moet er geregeld worden vóór de ziekte, en wat kan nog tijdens?

• Wat is het verschil tussen wils- en handelingsbekwaamheid?
• Wat is het verschil tussen mentorschap, bewindvoering en
ondercuratelestelling?

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)

Vrede voor Oekraïne is de
hoop die ik koester,
want hoop doet leven!
Zelf ben ik geboren in 1943, in de tweede wereldoorlog. Iets overmaken voelde ik vorige
week al als een morele plicht. Gisteren met
een vriendin naar de maandelijkse dansmiddag gegaan om leuke muziek te horen en naar
het dansen te kijken, want zelf waren wij niet in
staat wegens onze gezondheid.
Hopen op betere tijden is wat nu die arme vluchtelingen en bewoners van Oekraïne aan de lijve
ondervinden. Afschuwelijke beelden, dus laten
we positief over hen denken en hen in onze
gebeden benoemen. En dat Poetin beseft wat
wijsheid inhoudt.
Wat mij steeds weer ontroert, zijn de vele huisdieren die de Oekraïners bij zich hebben, katten
en honden. Een vrouw droeg zelfs haar herdershond (een groot dier); misschien al op leeftijd en
ziek. Dan gaat het als een flits door je hoofd:
wat zou ik in die situatie meenemen? Mijn poes
Nora en wat foto’s, van geliefden denk ik.
Covid was langere tijd onze onzichtbare vijand
waarmee we toch nog steeds rekening moeten
houden. ‘PLUK DE DAG’ heb ik op een tegeltje
staan en de hoop dat dat weer voor iedereen ter
zijner tijd mag gelden.
Een groet met het V-teken.
Brigitte Wezepoel

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 mei/juni is: UITERLIJK(!) 10 april.
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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
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Ingezonden
Laatbloeiers meer dan
welkom
Vooral in deze nare tijd van Corona
zoeken mensen ontspanning en gezelligheid. Ze willen andere mensen ontmoeten en steeds meer volwassenen
ontdekken de vrijetijdsbesteding bij uitstek: Samen muziek maken!
Muziekvereniging St. Caecilia in Voorburg beschikt sinds 2012 ook over een
dagorkest dat (en de naam zegt het al)
overdag repeteert en optreedt.
Startte het orkest tien jaar geleden
met 8 muzikanten, inmiddels is het gegroeid tot een aantal van 44 leden. Het
zijn niet alleen senioren, maar ook muzikanten die het gewoon prettig vinden
om overdag muziek te maken.

Aanpak

Er is een plan van aanpak bedacht waarbij beleving en het plezier van samen muziek maken voorop staat. Het accent ligt op
ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. Een laagdrempelige
uitdaging voor mensen die ooit een muziekinstrument hebben
bespeeld en de draad weer willen oppakken. Het repertoire van
het dagorkest kent nummers die heel herkenbaar zijn en gemakkelijk in het gehoor liggen. Hoewel er serieus wordt gerepeteerd, mag in deze ontspannen sfeer ook een foutje worden
gemaakt.

Kennismaken

Als u eens wil meemaken hoe zo’n repetitie verloopt, kom dan
eens vrijblijvend langs in ons verenigingsgebouw Marcanto gelegen aan de Groene Zoom 11, 2491 EJ te Den Haag. Het dagorkest Vlietstreek repeteert elke donderdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie:
Arends: 071 531 23 28 of 075 616 48 62
Dagorkest - Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg.
(www.stcaecilia.nl)

Winnaar van de
maart~prijspuzzel
Gé van Niekerk zette de eerste
prijspuzzel-winnaar, dhr. Martin
van Luijk, voor ons op de foto.
Martin was zeer verrast en blij
met het mooie ‘Haagse pakket’
van bakkerij Hessing.
Wilt u ook zo’n mooi pakket
winnen? Maak dan de puzzel op
pagina 33 en stuur de oplossing
naar de redactie.
Op de foto vlnr: (Eigenaar) Pieter
van Strien, de winnaar Martin van
Luijk en Diane (filiaalhoudster).
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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

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten
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De oplossing kunt u tot 10 april 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 maart puzzel:

Ook deze keer kreeg de redactie weer
veel goede inzendingen binnen en
werden er tientallen oplossingen bij
het VOV gebouw afgegeven.
Hartelijk dank voor de respons!
De oplossing van de maart-puzzel:
Marktmeester
De winnaar is: Mevr. M. Spierenburg
Gefeliciteerd met deze mooie prijs mevrouw Spierenburg! U mag het pakket
ophalen bij bakkerij Hessing. Vergeet
niet uw VOV lidmaatschapkaartje mee
te nemen!

Horizontaal:
1. Benodigdheden
2. Telwoord - Onderofficier - Open plek in
het bos - Meisjesnaam
3. De onbekende - Kleur - Stickie
4. Pennenhouder - Kortstondige hevige
neerslag
5. Zat - In het jaar - Iemand met onaangepast gedrag - Pers. voornaamwoord
6. Plaats in Limburg - Water in Noord-Holland - Oprolbaar zonnescherm
7. Online gesprek - Delfstof - Afkerig
8. Vogelproduct - Nationaalsocialistische
Beweging - Mohammedaans rechter Met betrekking tot
9. Inspectie - Bijbelse figuur
10.Uitroep van vreugde - Kou - Griekse
godin
11. Vordering - Griekse godinInstituut voor
Migratie en Etnische Studies - Hectare Buitengewoon opsporingsambtenaar
12. Afgescheiden ruimte

Verticaal:
1. Niet deze - Engelse omroep - Fiasco
2. Interest - Staat in de VS - Onderzoeker
in opleiding
3. Luguber - Meisjesnaam - Symbool samarium
4. Numero - Fraai gelegen - Getekend
verhaal
5. Stekel - Hoefdier - Familielid
6. Vervoermiddel - Grappenmaker - Langwerpig omhulsel
7. Argentijnse dans - Atmosfeer absoluut
- Slimheid
8. Onder anderen - Spijkerbroek - Plaats
in India
9. Voorhoofdsrimpel - Toonafstand - Voormiddag (Lat.)
10.Radio golflengte - Rivier in Spanje Pantoffeldier
11. Duits lidwoord - Van u - Kasteelheer
12.Volk - Oost-Europeaan - Afkeer
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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

COLOFON
CORRESPONDENTIEADRES:

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

Woensdagmiddag vanaf 12.00 uur.
Donderdagavond van 19.30-23.00 uur.
John Smit; Tel: 071 561 65 20

SOOSMIDDAG

Vrijdagmiddag van 13.00-16.30 uur.
Kaarten, rummicup, kletsen, bingo, etc.
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

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)

VOV DANSCAFÉ

Zondagmiddag, 1 keer per maand
van 14.00-16.30 uur
Info: Aad en Emmie Bechtholt.
Tel: 06 234 27 377

JEU DE BOULES

Info: Dik Zweers. Tel: 071 561 40 84

Prof. Einsteinlaan 3, 2251 VD Voorschoten.
Bestuur
Voorzitter: Aat Stahlie, Tel: 071 561 08 46
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