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Van de Redactie
Nooit te oud...
In Leiderdorp zijn ze na de marathon van Rotterdam maar wat
trots op hun Nienke Brinkman. De achtentwintigjarige geboren
Leiderdorpse, die voor haar studie in Zwitserland woont, besloot in coronatijd voor het eerst te gaan hardlopen. Dat is nog
maar anderhalf jaar geleden. Gisteren liep zij het negentien jaar
oude Nederlandse marathonrecord van de vrouwen aan flarden. En of dat toch de gewoonste zaak in de wereld is, passeerde zij al zwaaiend de mensenrijen op weg naar de finish op
de Coolsingel. Nienke Brinkman, de media noemde haar direct
Alice in Wonderland, gaat nog veel van zich laten horen.
Waarom ik hier in de Nieuwsbrief over die jonge hardloopster
begin? Het is leuk om te weten dat zij lid is van Voorschoten ’97.
Weliswaar is het een administratief lidmaatschap omwille van
het krijgen van een Nederlandse licentie voor de Olympische
spelen. Maar toch, Voorschoten ’97 ontving haar inschrijving
begrijpelijkerwijs met open armen. Belangrijker in haar verhaal
vind ik haar motivatie iets moois te willen bereiken. Waar een
wil is, is een weg.

Photo: Pro Shots/Sipa USA via AP Images

En dat is nou ook zo mooi aan het plan van ons VOV-lid Jan F. Kruse. Jan is in de negentig, toch is hij nog vlijmscherp van geest
en gedreven iets te willen bereiken. In deze Nieuwsbrief vindt u zijn verhaal achter het voornemen mensen met kennisvragen en
kennisaanbod bij elkaar te brengen. Misschien lijkt zijn idee nog erg abstract. Maar zijn redenatie, dat het gezond is ons brein te
blijven prikkelen, is niet zo gek. En waar een wil is, is een weg. Ik hoop van harte dat er leden onder u zijn die in het verhaal van
Jan meegaan en samen met hem zijn project willen opstarten.
In het verlengde van het verhaal van Jan kom ik uit op wat ik vorige week hoorde van Cees Besuyen, de Besuyen van de bekende
rijwielzaak aan de Voorstraat. Cees is sinds enkele weken begonnen aan het klaverjassen bij de VOV. Goede herinneringen heeft
hij aan Zwitserland waar hij vijftig jaar geleden met zijn toen nog jonge gezin en dat van een goede vriend met vakantie was. In
juni gaat Cees met de VOV naar Zwitserland. ‘Daar wil ik naar toe’, dacht hij direct toen hij de aankomende Zwitserlandreis in het
reisaanbod van de VOV voorbij zag komen. Wat hij mij toevertrouwde is dat hij spijt heeft nooit aan de golfsport te zijn begonnen.
Achteraf had hij de golfclubs best willen oppakken. ‘Nou Cees, zo te zien sta je nog vol in het leven, begin er gewoon alsnog aan’,
was/is mijn advies.
Wat ik met het verhaal over Nienke, Jan en Cees wil zeggen: haal alles uit het leven, voel je nooit te oud nog iets te beginnen.
Voor je het weet zit je achter de geraniums en is de televisie je beste vriend. Kom naar de VOV en doe mee aan een of meer van
de activiteiten en evenementen. De reis- en evenementencommissie hebben van alles op de agenda staan.
En als u dan voldaan in uw stoel belandt leest u deze mei/juni Nieuwsbrief met onze vaste rubrieken, prikkelende artikelen en
vertrouwde herinneringen. Veel leesplezier! Tot de volgende Nieuwsbrief.

COVERFOTO APRIL

Een zwaan in Adegeest.
Wederom weer dank aan
Willem Burwick voor deze
mooie foto.
Voorschoten is mooi!

ONZE VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende Nieuwsbrief is de brief
voor juli/augustus, een dubbelnummer. Inzendingen die ons uiterlijk
10 juni 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

Eén maal in het jaar zit het complete
bestuur in de grote zaal voor u klaar
om uitleg te geven over en verantwoording af te leggen van het reilen
en zeilen van de VOV in het afgelopen jaar: De Jaarvergadering, ofwel
de Algemene Ledenvergadering. Het
lijkt misschien kortgeleden, dat klopt,
want de vergadering over het jaar
2020 kon wegens corona pas in oktober 2021 plaatsvinden. Die van het
jaar 2019 kon om diezelfde reden
overigens helemaal niet doorgaan en
is noodgedwongen afgehandeld met
behulp van publicaties in de Nieuwsbrief.
Veel leden denken bij het horen van
het woord Jaarvergadering aan een
lange, saaie middag. Graag leggen
we even uit wat u echt kunt verwachten.
Na een openingswoordje van de voorzitter en het voorlezen van het jaarverslag van de
secretaris informeert de penningmeester u over de resultaten van het jaar 2021 in geld en
activiteiten en presenteert nieuwe voorstellen via een jaarplan en begroting. Enige weken
vóór de vergadering heeft de kascommissie al gecontroleerd of de jaarrekening en het
financieel verslag correct en volledig zijn. Er van uit gaande dat alles in orde is bevonden,
zal de kascommissie de Algemene Ledenvergadering adviseren om het bestuur decharge
te verlenen. Als de algemene ledenvergadering hiermee instemt, dan verlenen de leden
‘decharge’ aan het bestuur. De leden ontlasten zo het bestuur van de aansprakelijkheid
over het afgelopen verenigingsjaar.
Vervolgens kunnen de leden stemmen over het (her-)benoemen van bestuurders en
eventuele nieuwe voorstellen.
Bij de rondvraag kunt u kwijt wat u op het hart had en ook na afloop van de vergadering,
onder het genot van een drankje, kunt u bestuursleden aanspreken en wordt uw stem
zeker gehoord.
Het officiële gedeelte van de Jaarvergadering neemt normaal gesproken nauwelijks een
uur tijd in beslag. Het gezellige samenzijn daarna wil nog wel eens wat uitlopen….
Wij hopen dat vele leden op deze vergadering aanwezig willen zijn en zeggen graag: tot
ziens op vrijdag 6 mei.

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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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.

4

7

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

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.

Lien heeft een gezellig uurtje doorgebracht bij mevrouw A. VissersWildenboer die haar 92e verjaardag vierde.
Piet bracht geen bezoek aan de familie C.G.J. v.d. Peet, want het
familiebezoek was al overweldigend. Maar het felicitatie-telefoontje was
leuk en werd erg op prijs gesteld. Graag een belangrijke opmerking:
Jullie zijn een grote club, doe wat aan die vreselijke beperking door het
fietsverbod in de Schoolstraat!! Bij deze dus!
De heer M.J. Koppenhol is door Thea telefonisch gefeliciteerd.
Mevrouw A.H. Verboon-v.d. Plas werd door Els bezocht vanwege
haar 97ste verjaardag. Ze rijdt nog steeds kleine stukjes met haar auto,
vooral naar haar jongens in de winkel.

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

Mevrouw S.C.A. Onneweer-Haije had het erg druk
met bezoekjes dus Thea heeft haar telefonisch gefeliciteerd.

Mevrouw W. Gielesen-Schuitenmaker werd bezocht door Emmy. Het
was een gezellig bezoekje en de chocolade werd gewaardeerd.

Thea bracht een bezoekje aan mevrouw R.
Politiek-Heiden. Voor haar verjaardag had ze van
haar kleinzoon een appelboompje gekregen, die
hij samen met zijn vader zou komen planten. Maar
de heer Politiek kon dat heel goed zelf. Dus eerst
van de oude kerstboom de takken afgezaagd en
toen met wrikken de boom eruit gekregen. Daarna
klein zagen en in de groenbak gedaan. Toen zoon
en kleinzoon kwamen stond de appelboom al mooi
op zijn plaats!

Thea heeft een bezoekje gebracht bij de heer W.G.J. Vosmeer. Door
het drukke sociale leven van de heer Vosmeer en zijn vrouw was het
even puzzelen om een afspraak te maken Het lukte uiteindelijk laat in de
middag, zodat mevrouw Vosmeer ook aanwezig kon zijn. Dat had zijn
charme want Thea kreeg geen koffie of thee, maar een heerlijk glaasje
wijn. Het was een heel gezellig bezoekje.

Emmy is bij mevrouw S.C. Hartogensis-Dijkgraaf
op bezoek geweest. Mevrouw ging haar verjaardag
samen met haar kinderen vieren. Het was een
gezellig bezoekje, want mevrouw was van alles op
de hoogte. De chocolade werd graag in ontvangst
genomen en werd meteen gepresenteerd.

Mevrouw P.M. de Hoog gaf aan Els een mooie spreuk: ”Ik ben te gezegend om gestrest te zijn; voor degene die knielt voor God is alles
mogelijk”.
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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
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t

RederijDagtovan Hulst
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Dagtochten, Rondvaarten
& Arrangementen

Dagtochten, Rondvaarten

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



VOV Reizen
Zoals wij al in de nieuwsbrief van april berichtten is de reis naar de Bloemenriviera in september geannuleerd. Wel kunt u
zich nog op individuele basis voor deze reis aanmelden. Uw gegevens worden dan doorgegeven aan Kras Busreizen. Maar
uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks aanmelden bij Kras.
Voor de overige meerdaagse reizen kunt u zich nog opgeven met deze kanttekening dat de reis naar Hotel Bilstein in
oktober al bijna is vol geboekt. Wel kunt u vragen om op de wachtlijst te worden geplaatst. Voor aanmelding voor deze reis
kunt u terecht bij Dik Zweers, telefoon 071 5614084. Voor de Zwitserlandreis in juni kunt u zich nog aanmelden bij Aat
Stahlie, telefoon 071 5610846.
Voorzover u wilt deelnemen aan een van de dagreizen te weten de dagreis naar Katwoude/Schoorl op 24 mei dan wel de
dagcruise naar Amsterdam op 22 juni kunt u zich nog aanmelden bij André in ’t Veen, telefoon 06 45007501 of per mail:
reiscommissie@vovvoorschoten.nl Let op! Opstapplaats voor de boot is aan het Frans Halsplantsoen in Voorschoten!
Wij hopen op een groot aantal aanmeldingen voor de nog openstaande reizen. En in ieder geval veel reisplezier gewenst.
De Reiscommissie
Onze partner KBO Leidschendam heeft op donderdag 12 mei een bus/vaar dagtocht georganiseerd over de romantische Vecht. Vertrek 10.00 uur uit Leidschendam te weten Burg. Sweenslaan/Pres. Kennedyplein. Terugkeer in Leidschendam ca 16.30 uur. Prijs 56 euro p.p. (incl. koffie/gebak en lunch) Aanmelden bij Elly v/d Ham tel. 070 3274368
Email elly.van.der.ham@gmail.com of Anneke Juffermans tel. 070 3863166. Email annekejuffermans@gmail.com.
Bij opgave vermelden dat u lid bent van de VOV.

2m4ei

KATWOUDE/
ZONNETREIN SCHOORL

2ju2ni

DAGCRUISE NAAR AMSTERDAM

9 t/m17
juni

9 DAAGSE GECOMBINEERDE
BUS- EN TREINREIS ZWITSERLAND

5 t/m 9

oktober

5 DAGEN ALL INCLUSIVE
HOTEL BILSTEIN ~ DUITSLAND
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EVENEMENTEN

Informatie van de Evenementencommissie
De Evenementencommissie is volop bezig met het organiseren en plannen van activiteiten en we kunnen u vertellen: er staan leuke en gezellige
activiteiten op stapel. Als u dit leest is de Paaslunch inmiddels alweer voorbij; op het moment van schrijven nog niet, maar met zoveel deelnemende
leden zal het ongetwijfeld een heel gezellige middag zijn geweest. 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: evenementen@vovvoorschoten.nl Wij zien u graag op een van onze evenementen!
Els van Steeg-Blom Voorzitter Evenementencommissie

Deze supergezellige dansmiddagen vinden plaats op iedere eerste
zondag van de maand. 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:
evenementen@vovvoorschoten.nl of bel even met Aad Bechtholt,
tel. 06 234 27 377.

De dansmiddagen vinden plaats op iedere eerste zondag van
de maand. Zet de volgende data alvast in uw agenda:
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

Ladies Day – 29 augustus
De jaarlijkse Ladies Day staat weer op het programma en
wel op maandag 29 augustus. Wij hopen o.a. weer de medewerking van de volgende vrijwilligers te krijgen:
Visagie – Bijouterie – Nagelstyliste – Kapsters
Masseur en Fysiotherapeut.
En hopelijk is er ook weer een fotograaf.
Noteer deze datum alvast in uw agenda! Uiteraard houden
wij u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent deze dag.

vrijdag
30 sept. 17.30

Hutspot

Gezien het overweldigende
succes van de hutspotmaaltijd
vorig jaar zijn we voornemens om
ook dit jaar weer een hutspotmaaltijd te
organiseren. De datum waarop deze gezellige avondmaaltijd gaat plaatsvinden is vrijdag 30 september, aansluitend
aan de vrijdagmiddag soos. De kok van Huize Bijdorp is
weer bereid om net als vorig jaar voor ons deze smakelijke
maaltijd te koken. In de komende Nieuwsbrieven leest u
wanneer u zich aan kunt melden.

eten bij de VOV
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EVENEMENTEN

Gezamenlijk naar het theater in Leiden

VOV Feestavond ~ 22 oktober

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.

Wat een succes is onze feestavond ieder jaar!
Deze avond willen we er dus graag inhouden.
Als datum voor deze fantastische avond hebben we 22 oktober geprikt.

8+9
juni‘22

Tineke Schouten
Dubbel
20.15 uur

Wilt u ook naar deze voorstelling
maar gaat u liever niet alleen?
Ga dan mee met Aad en Emmie!
Zij zijn bereikbaar op tel. nr.:
06 234 27 377.
U kunt zelf uw ticket bestellen op:
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.

Er vinden momenteel afrondende gesprekken
plaats met het Cultureel Centrum en ook de
band is besproken. Noteer deze datum alvast
in uw agenda! U leest er t.z.t. meer over.

Wilt u met ons mee, dan spreken
we af bij bushalte Centrum (Kon.
Julianalaan, t.o. gemeentehuis) en
gaan wij gezamenlijk met de bus
naar het theater.
U moet ervan 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 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.

Foto: René Zoetemelk
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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

Door Elly Vogelaar

Ooievaar, lepelaar, takkendief; ooievaar heeft kindjes lief. Dat is een oud versje, u kent het vast nog wel. Ooievaars en kindjes, ja,
dat hoort nog altijd bij elkaar. Stamt het uit de Griekse mythologie? De jaloerse Griekse godin Hera veranderde koningin Gerana
in een kraanvogel. Omdat Gerana haar kindje niet wilde achterlaten bij Hera, rolde ze het in een doek en vloog ermee weg.
Kraanvogels en ooievaars worden wel vaker door elkaar gehaald, dus deze mythe zou best de verklaring kunnen zijn voor de met
baby’s rondvliegende ooievaars. Of stamt het uit de tijd van de Germanen? Daar ging de start van de zomer altijd gepaard met
allerlei vruchtbaarheidsrituelen; de ideale tijd om te trouwen. Zo’n negen maanden later, als de lente begon, keerden de ooievaars
terug uit Afrika, waar ze overwinterd hadden. Precies op tijd om alle pasgetrouwde stelletjes een baby te brengen.
Maar ook in recentere volksverhalen brengt een ooievaar op je dak geluk en de kans op nieuw leven. Mijn opa had op het erf
van zijn boerderij een ooievaarsnest, waar elke lente de ooievaars op terugkeerden. De bijnaam van mijn opa was ‘Lange Jan
de Ooievaar’. Als ik mijn moeder vroeg waarom, zei ze dat het was omdat hij van die lange benen had. Pas veel later begreep ik
dat het meer betrekking had op zijn viriliteit; hij verwekte 19 (negentien, u leest het goed!) kinderen bij mijn oma. Als kind wist je
vroeger niet veel (of niets) van dit soort zaken. Wie te veel vragen stelde, kreeg altijd een passend, maar ontwijkend antwoord.
Waar de kindjes dan vandaan kwamen in de winter, als er geen ooievaars waren? Dat was simpel; die kindjes kwamen uit de rode
kool. Zij groeiden gewoon op het land, in de kool, en werden er op het juiste moment uitgehaald. Dat kon ook groene of boerenkool
zijn. Er stonden er genoeg op het land, dus er konden nog heel wat kindjes komen.
Zwangerschap was tot zeker halverwege de vorige eeuw iets waar niet veel ophef over werd gemaakt. Door ruime kleding
werd het zo lang mogelijk verborgen gehouden. Hoe anders is dat tegenwoordig, waar we het blije nieuws al direct na de
zwangerschapstest wereldkundig maken, en pronken met de zwangere buik in volle glorie. Betekent dat dat we tegenwoordig
blijer zijn met een baby? Nee, ze zijn misschien meer gepland of zelfs meer gewenst, maar ook vroeger was elke baby dierbaar
voor de moeder, al was het wel vaker een zorg. Veel van onze leden weten nog goed wat ‘het huishouden’ in de jaren kort na
de oorlog voor onze moeders inhield. Elektrische apparaten waren nog schaars, behalve dan misschien de stofzuiger, die was
inmiddels voor de meeste gezinnen betaalbaar. Gelukkig maar, want stof was er juist veel meer dan nu; het stoken op kolen zorgde
voor veel stof en vuil. Huisvrouw zijn was een dagtaak en voor de huisvrouwen was er een lange rij dagelijkse werkzaamheden.
En wie ook nog moeder was, had daarnaast een nooit stoppende zorgtaak; het gezin ging altijd voor. Hoe anders gaat het in de
huidige generatie moeders, die de kamers alleen schoonmaken als die vuil zijn, en niet wassen omdat het vandaag nou eenmaal
wasdag is.
Maar een moeder is nog altijd een moeder. Dat geldt voor alle moeders, ook (over)grootmoeders, pleegmoeders, bonusmoeders
en oppasmoeders en wat er nog meer is tegenwoordig. En één dag per jaar staan ze allemaal extra in het zonnetje: Moederdag.
Dat komt uit Amerika, een initiatief van Anna Jarvis die het in 1914 voor elkaar kreeg om Moederdag te laten uitroepen tot
landelijke feestdag. Dat was bedoeld als eerbetoon aan haar eigen moeder, die zich altijd heel actief had ingezet voor moeders,
met name om elkaar te steunen bij ziekten of andere tegenspoed. Moederdag verspreidde zich over de wereld en wordt sinds
1928 ook bij ons officieel gevierd. Eerst op 20 mei, later werd dat de tweede zondag van mei. Helaas was het vanaf het begin een
puur commercieel gebeuren; een initiatief van de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, die een gouden kans
zag om daarmee de bloemenverkoop te bevorderen. Waarna de Nederlandsche Banketbakkersvereniging prompt op de markt
kwam met Moederdag taarten. Na de jaren 50 kwamen er in allerlei winkels speciale Moederdag cadeaus, in Amerika en ook bij
ons. Veel moeders hebben iets tegen die commercie. Het bezoekje van de kinderen op die dag wordt eigenlijk meer gewaardeerd
dan het luxe cadeau. Anna Jarvis was ook niet blij met die ontwikkelingen en verzette zich tegen de commerciële handelslieden,
zonder succes overigens. Heel haar kapitaal ging op aan processen die ze verloor en ze stierf in een armenhuis.
(Bron: www.anderetijden.nl)
De bedenkster van dit mooie initiatief had zelf overigens nooit kinderen gekregen en ze was ook nooit getrouwd. Heeft u misschien
ook geen (klein)kinderen of ziet u ze weinig? Er zijn heel wat (alleenstaande) ouders die het zonder opa en oma moeten zien te
rooien... Het kan een verrijking zijn om een ‘steungrootouder’ (bonus opa en - oma, leen opa en -oma) te worden. Het overwegen
waard? Het moet natuurlijk klikken, maar dan kunnen kinderen (én hun ouders) een sterke band krijgen met hun steungrootouder.
Wanneer zo een persoon een lange tijd in het leven van het kind is, is het niet veel anders dan een “echte” oma of opa. Er is naar
mijn weten nog geen organisatie die bemiddelt tussen gezinnen en steungrootouders. U moet dus zelf het initiatief nemen en
bijvoorbeeld een berichtje plaatsen op een forum of in een plaatselijke krant.
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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

Keukenhof, het leukste en fleurigste dagje uit!
Door Nico Fennes
In het voorjaar is het heerlijk wandelen, fietsen of anderszins passagieren tussen Noordwijkerhout en de Zilk.
Onderweg geniet je van de bonte kleurenschakeringen van narcissen, tulpen en hyacinten. Meestal maak ik jaarlijks
wel twee, drie keer een tochtje tussen de bollen. En dan altijd even een plaatje schieten tussenin het mooiste tulpen- of
narcissenveld, daarbij voorzichtig met de voeten tussen de bloemen manoeuvrerend, want de bollenboeren zitten niet
te wachten op platgetrapte stelen.

Lentepark Keukenhof

Wist je dat?

In het hart van de bollenstreek ligt de Keukenhof. De
tuinmannen- en vrouwen stopten er de afgelopen
maanden circa 7 miljoen bloembollen in de grond. In
2019 bezocht een recordaantal van 1,5 miljoen mensen
de Keukenhof. Daarna bleef het bloemenbollenpark twee
jaar gesloten. Maar dit jaar is het weer open en kan je de
schade inhalen.

Per dag komen er gemiddeld 25-duizend bezoekers. Op
de drukste dagen zelfs wel 45-duizend. De bezoekers
komen vanuit 100 verschillende landen, waarvan de
meeste bezoekers uit Nederland, Duitsland, Amerika,
Frankrijk, Groot-Brittannië en China. Het is gemiddeld 8
kilometer lopen langs de bloeiende voorjaarsbloemen.
Van maart tot en met mei zijn er wel 1.300 medewerkers
in het park aan het werk. Wist je dat de Keukenhof meer
vrouwen dan mannen trekt? 54 procent vrouwen versus
46 procent mannen.

73e editie in 2022
De geschiedenis van de Keukenhof gaat terug tot de 15de
eeuw. Gravin Jacoba van Beieren (1401-1436) haalde uit
het keukenduin groente en fruit voor de keuken van kasteel
Teylingen. In 1641 werd kasteel Keukenhof gebouwd en
het landgoed groeide uit tot een oppervlakte van ruim 200
hectare. In 1949 bedacht een groep bloembollenkwekers
het plan om op het landgoed een tentoonstelling van
voorjaarsbloeiende bloembollen te maken. Het lentepark
Keukenhof was een feit. In 1950 ging het park voor het
eerst open. Met 236.000 bezoekers was het direct een
succes. De Keukenhof is uitgegroeid tot een wereldwijd
begrip. In 2022 vindt de 73e editie plaats.

Koninklijke paviljoens
Niet alleen buiten, maar ook binnen laat de Keukenhof
bloemen en bloeiende planten zien. In het Beatrix Paviljoen kunt u genieten van orchideeën en anthuriums in een
verrassend kleurrijk decor. In het Willem-Alexander paviljoen is 8 weken lang een verscheidenheid aan kleurrijke
bloemen en planten te zien. Daarnaast is er een grote
diversiteit van bloemen en planten waaronder snijtulpen,
amaryllissen en diverse potplanten. Het seizoen wordt afgesloten met een indrukwekkende lelieshow.

Visitekaartje

Tot en met 15 mei

Keukenhof is een visitekaartje van Nederland. Het is het
internationale toonbeeld van de Nederlandse sierteelt. In
slechts acht weken tijd laat Keukenhof zien wat de Nederlandse sierteelt te bieden heeft. In het park ligt de nadruk
op de voorjaarsbloeiende bloembollen. De basis wordt
gevormd door 500 soorten tulpen in de volle grond gelijk
vanaf het begin van het seizoen. In meer dan 20 bloemenshows presenteren 500 bloemenkwekers snijbloemen en
potplanten in al hun variatie.

Wie dit jaar nog een keer van het mooiste lentepark ter
wereld wil genieten: de Keukenhof is tot en met 15 mei
open. (bron: www.keukenhof.nl).
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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 juni insturen naar: kopij@vovvoorschoten.nl
Handgeschreven reacties kunt u sturen naar: Mieke van Berkum, Bartoklaan 7, 2253 CW Voorschoten.

Reacties op de april-foto
De bovenste foto toont het ‘frietkot’ (zouden ze in België zeggen...) van Freek Overdevest op de hoek Vernèdepark/ Leidseweg
bij de tram- later bushalte ‘Vernèdepark’, omstreeks 1960. Met behulp van de gemeente kreeg Freek -ook woonachtig in het
Vernèdepark- vergunning om hier z’n frituurtent te beginnen. Vóor die tijd reed hij met z’n ijscocar ‘Italiaans ijs’ door het dorp, als
concurrent van ‘rooie Piet’ (Eigeman’s ijs).
Populair was Freek bij de schoolkinderen met z’n gratis ijsje (van 5 cent, dat wel...) op elke dag een andere letter, beginnend bij
de ‘A’. Regelmatig hoorde dan ook roepen: “Freek welke letter vandaag?”. Als je wist dat jouw letter die dag aan de beurt was (in
mijn geval de ‘Z’), dan was het een sprint uit school naar zijn plek hoek Leidseweg/Groote Vink, want Freek gaf maar één ijsje weg
en de concurrentie was groot (meer en grotere jongens met een Z-achternaam die harder konden lopen). Voor mij dus meestal
geen gratis ijsje...
De onderste foto is dus het oude Vernèdepark, inmiddels gesloopt en door nieuwbouw vervangen.
Ton Zitman
Wat is dat leuk. De friteskraam van Freek Overdevest uit mijn jeugd. We waren 6-7 jaar en woonden aan de Leidseweg 145.
Mijn man Dick herinnert zich nóg meer: Dat nóg vroeger, Freek met een ijskar door het dorp ventte, en als je een ijsje mocht
kopen, dan kreeg je een lootje. En als je het goede nummer, of letter getrokken had kon je nóg een ijsje winnen. Ik zie op de foto
de jurkjes en broekjes zoals bij ons in het gezin gedragen werden. Al heel vroeg opende Freek zijn eerste echte friteskraam op
dezelfde plaats, Leidseweg- hoek Stadwijkstraat.
En Freek Overdevest… die bestaat nog steeds, nu als Snackbar Jos.
De tweede foto laat het oude Burgemeester Venèdepark zien, met het mooie spannende poortje naar de Noortheystraat.Soort
van geheime straat in onze ogen want verder dan de poort kwam je nooit. Onder de poort was de voordeur van het huis van mijn
vriendinnetje Thea, ook van de Mariaschool.
Mieke Rekkers- Steinebach
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FOTORUBRIEK
April-foto’s
De foto’s van april zijn min of meer aan elkaar verbonden, we zien hier de wijk Vernèdepark met de
straat burgemeester Vernèdepark en de patattent
bij tramhalte Vernèdepark.
De patattent was van Freek Overdevest, voormalig
ijsboer. Hij reed net als rooie Piet door de straten
van Voorschoten. Een detail is, zover ik mij dat herinner, dat zondags de kinderen met een bepaalde
achternaam een gratis ijsje kregen. Als je naam begon met een A dan had je geluk, de zondag daarop
met een B, en zo het hele alfabet afwerkend.
Freek is ergens in de tweede helft van de jaren 50
een patattentje begonnen, met zijn vrouw (Lena,
Lenie of Leen) bij de tramhalte Vernèdepark van
de NZHvm. (Noord Zuid Hollandse vervoermaatschappij). Voorschoten had 4 haltes zover ik weet,
De Gouden leeuw, Voorschoten dorp, het Vernèdepark en als laatste De Zilverfabriek.
Het patattentje stelde niet zo veel voor, het was
een omgebouwde caravan. Bij regen werd je drijfnat ook al was er een zonnescherm. Ze maakten
de patat zelf. ’s Morgens liepen ze met een emmer
geschilde aardappelen naar de tent om ze daar te
snijden en voor te bakken. Of zij het al die jaren
daarna ook nog zelf maakten weet ik niet. Later
kwam er een soort serre voor te staan met aan de
zijkanten een schuifdeur en een lange vaste bank
aan de buitenkant. Weer later kwam er een vaste
tent. Toen hij stopte is het overgenomen en heette
toen ‘snackbar Martin’ en nu heet het ‘snackbar Jos’. Het is al verschillende keren verbouwd dus ik denk niet dat er nog iets van
de oorspronkelijke tent aanwezig is. Als je goed kijkt zie je de betonnen abri van de halte achter het fietsenrek met de fiets. Het
was van beton met veel grind aan de buitenkant zoals een grindtegel, smal van onder en liep breeduit naar boven met een rond
dak met in het midden een wandje van ±1 meter hoog met een stalen kozijn met kleine ruitjes. Zo kon je aan beide kanten uit
de wind en regen staan en de tram in de gaten houden.
De andere foto is de straat burgemeester Vernèdepark. Het is aan het eind van de eerste wereldoorlog gebouwd en gesloopt
in de tweede helft van de jaren ’70. Renovatie was geen optie, het was slecht gebouwd. Dat zal ook te maken hebben gehad
met de eerste Wereldoorlog, door gebrek aan goed materiaal en woningnood door de vluchtelingen uit omringende landen,
Nederland was neutraal. Ik hoorde verhalen dat men bij de sloop zo de stenen kon oprapen zonder dat er zwaar gereedschap
nodig was. Bovendien voldeden de woningen niet meer aan de eisen van die tijd, dus is het helemaal opnieuw opgebouwd.
Naast de poort waren 2 winkeltjes. De linker was een sigarenboer en rechts weet ik niet meer. Freek Overdevest woonde, dacht
ik, dicht bij of aan de Leidseweg die je er voorlangs ziet lopen. Het was een dienweg (zoals nu nog). Voor de struiken links op
de foto, liep een dubbele aparte trambaan met daarnaast de doorgaande Leidseweg.
Co van Veen
De foto laat ons het Vernèdepark zien dat is vernoemd naar de heer Vernède die in 1920 burgemeester van Voorschoten was.
Gezien het nog jonge groen vermoed ik dat het een foto is uit de eind tachtiger jaren van de vorige eeuw. De wijk werd in 1915
gebouwd en heeft als zodanig zijn dienst bewezen. De noordzijde van de wijk wordt begrenst door de Badhuisstraat. Op deze
locatie bevond zich een badhuis. Niet vreemd dat de straat er naar is vernoemd.
Van horen zeggen zou een groot aantal bewoners van de wijk werkzaam zijn geweest in de Zilverfabriek. In de loop der jaren
kwamen de woningen vol mankementen te zitten, doordat de bouw, zoals de geschiedenis leert, niet degelijk was uitgevoerd.
Ook voldeden ze niet meer aan de eisen van de tijd. Hier en daar werd een stut aangebracht om erger te voorkomen. Renovatie
had geen zin. Uiteindelijk besloot men de hele wijk te slopen om er zoveel mogelijk in oude vormgeving een nieuw Vernèdepark en Badhuisstraat te realiseren zoals de foto laat zien. Aldus geschiedde. Het slopen begon in 1975. Het afbreken en de
nieuwbouw werden in fases uitgevoerd. Door de steeds moderner wordende tijd besloot men om geen badhuis meer in het
project op te nemen. Bewoners vonden zolang elders onderdak. Het project vroeg de nodige tijd maar resulteerde in een riante
woongemeenschap volgens de eisen van de tijd, waar men in ons Voorschoten met veel plezier woont.
Daan Heijmans
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Nachtegaal

De (Boeren)nachtegaal ~ Door: Elly Vogelaar
Eén van de sprookjes van Hans Christian Andersen gaat over een keizer in China en zijn nachtegaal. Het vogeltje
zingt zo prachtig dat de keizer er tranen van in zijn ogen krijgt. Sprookjes zijn nooit alleen een verhaal, maar hebben
ook een moraal. Als kind begreep ik de moraal nog niet en onthield ik vooral dat een nachtegaal heel erg mooi kon
zingen. Zó mooi, dat men zegt van meisjes die heel mooi kunnen zingen: ze heeft een keeltje als een nachtegaal.
Hoe oplettend ik ook altijd was in het bos, nooit hoorde ik er een zingen. Althans, ik dacht van niet, want ik wist
eigenlijk niet hoe het gezang van een nachtegaal klonk. Toen ik op een dag las dat er een avondwandeling was in
Meijendel, onder begeleiding van een gids, meldde ik me daarvoor aan. Want, zo stond er, in de avondschemering
gaat u vast en zeker ook de nachtegaal horen! Zo gezegd, zo gedaan en met een aantal gelijkgestemden wandelden
we rustig over de duinpaden. De gids maakte ons steeds attent op van alles, tot hij ineens zijn hand in de lucht
stak en met bezwerende stem zei: Hoor, nu zingt de nachtegaal. Na even geluisterd te hebben naar de vogelzang
knikte iedereen blij en instemmend, maar ik was best een beetje teleurgesteld. Het kleine bruinachtige vogeltje bleef
verborgen voor het oog, de zang was ijl en jubelend, maar (voor een leek als ik) niet zo makkelijk herkenbaar en
krachtig als bijvoorbeeld van de merel. Toen we ons pad vervolgden zei de gids dat hij ons ook de boerennachtegaal
ging laten horen. Alleen al door die naam verwachtte ik hier eigenlijk niet veel van. Maar groot was de verrassing
toen bleek dat ‘boerennachtegaal’ de bijnaam is van de kikker. In de Kikkervalleien - een voormalig waterwinterrein
dat teruggegeven is aan de natuur – was een heel orkest te horen. Het maakte mijn hele uitstapje goed. De groene
kikkerman is de ware kwaker onder de kikkers. Deze boerennachtegaal zingt tot diep in de zomer op zoele avonden
zijn hoogste lied. Ze hebben een uitstekende ademtechniek, waar zelfs een operazanger jaloers op kan zijn. Door
hun neusgaten zuigen ze hun longen vol lucht, die ze daarna door de stemspleet naar de grote, rekbare kwaakblazen
aan weerszijden van de kop persen. Deze blazen fungeren als enorme versterkers. Door de neusgaten wordt steeds
verse lucht aangevoerd; zo kunnen ze hun gekwaak urenlang volhouden.
Kikkers zijn spannende dieren. Als kind hield ik al vanaf april de sloten in de gaten om te zien of er kikkerdril was.
Dan werd er een klein handje opgevist en thuis in een grote weckpot (met half om half leiding- en slootwater) gedaan,
dat mocht van m’n moeder. Je hoefde er niets aan te doen; rustig laten staan en kijken hoe de zwarte stipjes in hun
doorzichtige drilbolletje groter werden en ineens als een dikkopje – wij noemden het: donderkopjes - rondzwommen
in de pot. Aanvankelijk eten ze hun eigen dril, later eten ze algen, waterplanten, desnoods stukjes sla. Het water
regelmatig aanvullen met vers slootwater en wat waterplanten is wel noodzakelijk. En dan maar afwachten tot de
eerste achterpootjes zichtbaar worden. De staart wordt breder; ze lijken nu meer op visjes en worden in dit stadium
kikkervisjes genoemd. Elk jaar opnieuw vond ik het spannend. Als later ook de voorpootjes komen, ondergaat het kikkervisje een complete verandering. De kieuwen veranderen in longen, er komen kikkerogen, neusgaten en oren, met
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aan beide zijden daarvan trommelvliezen; dat zijn de kwaakblazen. Het bekje veranderd in een grote kikkerbek met een kleverige tong om insecten te vangen. Het kikkervisje is een kikkertje
geworden; een springer in plaats van een zwemmer, die dieren
eet in plaats van planten. Nu wordt het hoog tijd om afscheid
te nemen, want zonder kieuwen kunnen ze niet meer constant
onder water leven. Daarbij komt dat de kikker een beschermde
diersoort is in Nederland en zodoende niet in een aquarium mag
worden gehouden. Dus terug in de sloot; dezelfde waar ze als
dril uitgeschept zijn.

Kikkerdril

Vooral het eerste jaar leven de kikkers voornamelijk op het land,
meest aan de waterkant. In de winter kruipen ze weg in de modder van de sloot; daarover schreef ik al eerder. Pas de volgende
lente komen ze weer boven water en gaan ze op zoek naar een
partner. Dan kan je de boerennachtegalen horen zingen! Daarbij zie je de wit-gele kwaakblazen duidelijk in- en uitklappen. Alleen bij de mannetjes; bij de vrouwtjes zijn de kwaakblazen niet
ontwikkeld en die kwaken dus niet. Wie ze hoort, weet dat er
gelukkig weer schoon, zuiver water in de sloten is. Dat maakt het
kwakende lied van de boerennachtegaal extra mooi!
Mijn eerste kennismaking met de echte nachtegaal was maar
een momentopname. Later heb ik vaker zijn gezang gehoord
en ja, het is echt een prachtige zanger, die naar zeggen wel 180
verschillende wijsjes op zijn repertoire heeft. In dat oude sprookje blijkt het overigens om een andere nachtegaal te gaan: de
Chinese nachtegaal. Een kleurig vogeltje wat nóg mooier kan
zingen. Ze worden hier soms in volières gehouden. Misschien
kent u dat vogeltje wel uit de Efteling. De Chinese Nachtegaal
was een van de eerste sprookjes die het park bouwde. De zang
van het Eftelingvogeltje was geen natuurlijke opname maar gemaakt door een kunstfluiter. Later werd deze eenvoudige versie
van een zingend vogeltje op een tak vervangen door een compleet paleis mét de keizer, waarbij het sprookje van de nachtegaal met allerlei fraaie trucs wordt uitgebeeld. Nog steeds niet
met échte nachtegalenzang, helaas, dus daarvoor moet u in de
avondschemering naar de duinen. In mei is de nachtegaal volop
te horen.

Jong kikkertje op mijn vinger

Kwakende kikker ~ Foto: Peter Trimming
Chinese Nachtegaal

Boerennachtegaal
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Boek over het Wapen van Voorschoten
Bijna een jaar geleden begon Life In Letters met het samenstellen van een boek over het Wapen van Voorschoten. Het
eerste deel van het boek zal over de geschiedenis, eigenaren en uitbaters van het Wapen gaan. In het tweede deel komen
de verhalen van het personeel en de bezoekers, die er door de jaren heen over de vloer kwamen, aan bod.
Het caférestaurant aan de Voorstraat 16 bestaat meer dan 366 jaar. In de 17e eeuw stond het bekend als de herberg van
de schout. In 1656 hing voor het eerst de naam Wapen van Voorschoten uit en vroeg de toenmalige herbergier een eerste
tapvergunning aan bij de ambachtsheer. Door de jaren heen volgden diverse eigenaren en uitbaters. De meest tot de
verbeelding sprekende namen zijn wel Deurloo, van der Ham, Stikvoort en tegenwoordig predikant en kroegbaas Mol. Elk
op een eigen wijze exploiteerden zij het Wapen van Voorschoten.
Dat geldt ook voor de barmannen en kasteleinessen. Bij hen ging het niet alleen om het tappen van een bier of inschenken van een goed glas wijn, het
poetsen van de bar en organiseren van feesten en partijen. Van tijd tot tijd
traden zij op als politieagent of boden een schouder voor iemand die hulp
nodig had. En iedere periode kende zijn eigen schare cafébezoekers. Ook elk
met een eigen verhaal.
Die verhalen achter de mens, uiteenlopend van kleine anekdotes tot een uitgebreid portret, maken een boek over het Wapen aantrekkelijk en krijgen ruim
aandacht. Life In Letters interviewt, belt of e-mailt met iedereen die een bijdrage aan het boek wil leveren.

Rouw binnen de familie Deurloo
Op 24 mei 1943 overleed de toen
vijfjarige Anneke Deurloo nadat ze
uit een dakraam van het Wapen
van Voorschoten was gevallen. De
familie Deurloo bleef geen enkel leed
bespaard. Tijdens de begrafenis op het
kerkhof achter de dorpskerk, op 27 mei
1943, kreeg vader Izak een hartaanval
en zeeg op de kist van zijn dochtertje
neer. De overlijdensdatum van Izak is
dus gelijk aan de begraafdatum van zijn
Anneke.

Dat kan om een heel kleine bijdrage maar toch leuke ervaring gaan. Nel C. zei
bijvoorbeeld: ‘Op zondagmiddag met mijn pa naar het Wapen. Hij biljarten, ik
genieten van een Chocomel’. Of Marloes M.: ‘Ik leerde mijn man in het Wapen
kennen’. En Ponciana W.: ‘Als jong meisje maakte ik er mijn huiswerk om maar niks te hoeven missen van die gezellige
drukte rond de bar en biljarts’. Bekende Voorschotenaar Cees Besuyen vertelde afgelopen week nog het opzienbarende
verhaal dat hij met leeftijdgenoot en overbuurmeisje Anneke Deurloo in het koetshuis naast het Wapen van Voorschoten
had gespeeld.
1957

Al die verhalen komen tezamen in het boek over het Wapen van Voorschoten. Heeft u iets te vertellen over het
Wapen? Wilt u het met ons delen en in het boek op laten nemen? U heeft de gelegenheid uw bijdrage te laten
vereeuwigen.
Neem contact op met Life In Letters:
info@life-in-letters.nl of 06-38716705.
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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?

Uitdelen
Als je in de zomer jarig bent is het natuurlijk leuk dat je je
verjaardagspartijtje lekker in de tuin kunt houden.
Maar wat je dan nooit zult meemaken is dat je op je
verjaardag, toegezogen door de hele klas, op school kunt
trakteren.
Het voelde toch altijd anders als ik, na de vakantie, met het
trommeltje vol snoep, naar school ging om alsnog te kunnen
uitdelen.
Maar als ik dan nu kijk hoe en met wat er vandaag de dag
getrakteerd wordt…
Wat een geluk dat wij al die regels niet hadden van liever
geen zoetigheid, geen kunstmatige kleur- en zoetstoffen en
zeker niet al te groot.
En ook hoefden onze ouders niet uren en uren bezig te zijn
voor het mooiste en het grootste traktatie-gebeuren.
Wij trakteerden zelfs niet op snoep. Nee, wij deelden
zuurtjes uit, eentje voor ieder klasgenootje.
Kinderen zullen vandaag de dag maar wat vreemd opkijken
als je met een trommeltje zuurtjes komt aanzetten. Soms
waren de zuurtjes verpakt maar ook zaten ze wel los in het
trommeltje. Maar dan moest je er wel voor gezorgd hebben
dat ze niet als een grote klont aan elkaar plakten.
Dat kon gebeuren met die gele boterbabbelaars. Oh, wat
waren die lekker. Maar nog veel beter als traktatie waren
de frambozenzuurtjes. Om de haverklap haalden wij dan
het zuurtje uit onze mond om demonstratief onze tong uit
te steken naar de anderen. Alles om bij elkaar te zien of die
tong al rood was.
Maar het allerlekkerst vond ik toch wel de toffees van Verkade. De droptoffees waren wel lekker maar de vanilletoffees
van Verkade spanden de kroon.
Alleen werden die op gegeven moment uit de handel
genomen. Te veel tandartsen klaagden erover dat de
vullingen aan de toffees bleven plakken.
En over de vullingen gesproken… Tegenwoordig kijk je er
wat vreemd van op als je iemand op de televisie ziet met vrij

gele tanden. Maar in die tijd kon je bij iedereen die lachte of
zong zien hoeveel vullingen hij in zijn kiezen had. Was de
amalgaam zilverachtig, het zag er eerder zwart uit. Wel oeren oersterk. Tenminste, als je geen toffees kauwde. Ook wel
jammer dat amalgaam voor 50% uit kwik bestond en dus
behoorlijk giftig was. Dat de tandartsen daar jaren en jaren
mee hebben kunnen werken.
Het toppunt van jarig op school zijn was dat, als je alle
kinderen getrakteerd had, je dan met je trommeltje naar
de andere klassen kon gaan om de juffen en de meesters
ook van een snoepje te voorzien. En, afhankelijk van op
welke school je zat, leverde dat tenminste wel een paar
poëzieplaatjes of bidprentjes op.
Maar hoeveel snoep kregen de leerkrachten wel niet? Ik
kan me nog heel goed herinneren dat ik aan het eind van
het schooljaar een doosje rumbonen aan de juffrouw gaf.
Zo’n blauwe doos met een man met een ezel voorop. Maar
vooral die rum in die bonen was zo speciaal voor me. Rum
- drank - alcohol … dat was nog eens een keertje exotisch.
Hoewel ik de gesuikerde fruitschijfjes ook wel heel mooi
vond om aan de juf te geven.
En het moet iets goeds geweest zijn want allebei het
snoepgoed is vandaag de dag nog precies zo te kopen.
Maar hoe deden die leerkrachte dat toch? Met alle
snoep van de uitdelende jarigen en de vele rumbonen en
gesuikerde fruitschijfjes moeten de leerkrachten door al die
suiker maandenlang aan het stuiteren geweest zijn…
En toch, opvallend genoeg, ik kan me niet herinneren dat
ook maar een onderwijzer te dik was. U wel?

MOnique,

rubriekVOV@gmail.com

25

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

Laat uw biografie schrijven

‘Ik zou er wel een boek over kunnen schrijven...’
Maar zelf doen is een te grote stap.
Vertel ons uw (levens)verhaal en wij zetten het voor u op papier.

Life
in Letters
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Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden:

info@Life-In-Letters.nl

GISELLA

David en Goliath

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Tekst en illustratie: Gisella van Duijnen

Het was op een zondag… was het een mooie zondag? Vast
niet, de winter was in aantocht, het was om precies te zijn
zondag 4 november 1956…
De VOV-ers van mijn generatie, zullen het zich allemaal
herinneren nu dat hetzelfde weer gebeurt: een ‘déjà vu’ in
de geschiedenis van de mensheid.
Op de gedenkwaardige zondag 4 november 1956, nu meer
dan 65 jaar geleden vielen de Russische tanks Budapest
binnen en in een paar dagen was het gebeurd. Hongarije
ging terug naar de schoot van moeder Rusland.
Ondanks zijn dood hing Stalin’s schaduw nog steeds groot
en dreigend boven de republieken van de Soviet Unie en
van de landen van het Warschaupakt.
De westerse mogendheden hadden zoiets absoluut niet
zien aankomen: een paar manifestatietjes hier en daar, beloftes van moeder Rusland om hervormingen toe te staan
om uiteindelijk toch de victorie van de hardliners te vieren.
Toen de tanks denderend Budapest binnenvielen werden
Imre Nagy, de premier en vroegere communist, Pal Maleter,
de rebellerende generaal, en velen anderen gearresteerd.
De twee bovengenoemden werden in 1958 geëxecuteerd
en daarna, zoals altijd in de wereld gaat, vergeten.
Waarom ik, een zandkorrel in de tijd, me nog hun namen
herinner? Pal Maleter om zijn mooie naam en Imre Nagy
om madame Nagy! Madame Nagy was een vluchteling van
de Eerste Wereldoorlog, gestrand in Istanbul, oud, arm en
alleen, die door mij als katholieke padvindster werd geholpen met de boodschappen en… het boenen van haar keukenvloer! Door mijn fanatieke ijverigheid zag ze me liever
gaan dan komen. Maar ze was aardig en lief en hielp me
mijn vereiste punten voor bevordering te halen!
Op 4 november 1957, na een nationale oproep, hebben we
ter nagedachtenis van de Hongaarse opstand een kaars
laten branden op de vensterbank. In de straat in Den Haag
waar we toen woonden zag je ze bij ieder raam. En daarna?
Tot mijn grote schaamte ben ik, in beslag genomen door het
leven, niet alleen de Hongaren maar allen die buiten mijn
gezichtsveld vielen, vergeten !

Europa, rijk succesvol Europa, heeft grote aantrekkingskracht
voor vele landen. Iedereen wil lid van een succesvolle club
zijn, nietwaar? Zo ook het arme Oekraïne, een Europees land
weliswaar, maar als Slavisch land door de Russen als vazalstaat
beschouwd.
De schermutselingen zijn niet van gisteren, maar wat Oekraïne
wilde was… Niet alleen lid van de EU (een aantal jaren geleden
getorpedeerd door Nederland) maar ook het lidmaatschap van
de NAVO en daar nam tzaar Poetin Vladimir Vladimirovitzj geen
genoegen mee.
De Krim geannexeerd, veel gegil door het westen, maar zijn imperiale majesteit met de kleine spleetoogjes en het bevroren gelaat geeft geen krimp. Soldaten, heel veel, wapens en tanks aan
de grenzen? ”Hij zal het toch niet durven?” komt van westerse
zijde. Hij heeft het gedaan. Blitzoorlog die tegengevallen is dankzij Volodymyr Zelensky. David tegen Goliath, een kleine man in
legergroen heeft een leeuwenhart en zijn speeches worden vergeleken met die van Churchill.
Vluchtelingen, doden en gewonden, ruïnes waar vroeger huizen
stonden… de beelden zijn inhumaan… de beelden van 1956 zijn
we vergeten… de beelden van 2022 zullen ons lang achtervolgen.
Ik kijk naar de leiders van de vrije wereld en vind ze zielig en
lachwekkend. Goddank hebben wij drie grote politieke leiders
met veel haar. Economische sancties? Moeilijk… heel moeilijk…
Onze economische belangen tellen ook… Later zullen we
geweldige acties organiseren voor de wederopbouw van een
land dat voor onze ogen is vernietigd, tenminste als de tzaar het
toestaat.
Als realistische optimist ben ik ervan overtuigd dat we op 24
februari 2023 niet één maar een zeer grote aantal kaarsen onze
vensterbanken zal verlichten en daarna….
Daarna zullen we vrolijk en gelukkig op wintersport gaan!!!!

Was intussen de wereld de oase van rust, gedroomd na
de val van het Derde Rijk? Utopisch zoiets te verwachten,
Hongarije was maar een klein voorbeeld. In ieder geval ging
Europa, ons geliefd oud continent, van wie velen houden
- ik bijvoorbeeld- en andere gruwen -Poetin bijvoorbeeld-,
ging door met de orde van de dag: een wereldspeler worden, een grootmacht vol ijverige Europeanen als tegenwicht voor Amerika en China.
Rusland? Rusland was volgens ons uitgeschakeld na het
einde van de Koude Oorlog, het was net een wat armer
familielid dat betere tijden had gekend..
Dom, dom Europa! Er was iemand die knarsetandend zat
te wachten. Een oude KGB spion, een mannetje van niks,
geen wereldspeler volgens andere wereldspelers .
Mis, mis, illustere wereldspelers nu het mannetje jullie in
zijn vuist heeft. Het blijft voor jullie niets anders dan handen
wringen en haren trekken (van eigen haardos, vanzelfsprekend)!
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gezondheid en zorg

(Zie kortingsparade
achter in dit blad)

Schoolstraat 62
2251 BK Voorschoten
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Ingezonden
Vertrouwen
Ik ben mezelf gaan zien
wat kan ik doen misschien
langzaamaan ben ik gaan bouwen
ben op mezelf gaan vertrouwen
genietend van de liefde om me heen
geloof ik in mijn droom die verscheen

Alzheimer Café Voorschoten
18 Mei 2022
Afscheid nemen
Gastspreker: Anne Remijn
Dement worden, dat is eigenlijk een proces van verlies en afscheid
nemen. Hoe ga je om met dat verlies, met wie deel je het en hoe kun
je iemand met dementie en/of zijn/haar naasten helpen bij dit verlies?
Anne Remijn biedt ondersteuning en begeleiding bij rouw- en verliesprocessen en schreef o.a. het boek ‘Papa, waar ben je?’ over verlies
door dementie (uitgeverij Eigenzinnig 2015).

15 Juni 2022
Afsluiting seizoen
Vorig jaar tijdens de coronacrisis hebben wij gemerkt hoe belangrijk
het is dat wij bij elkaar komen. We hebben de meeste avonden (noodgedwongen) anders moeten aanpakken. Zo ook de laatste avond van
het Alzheimer Café: We gingen in de buitenlucht in gesprek met elkaar. Deze avond was geslaagd. Een fijne sfeer waarbij wij samen
het seizoen afsloten. Al het positieve herhalen wij graag, dus geef je
op om samen met ons het seizoen af te sluiten. (Aanmelden noodzakelijk.)
Hoe de dag/avond eruit gaat zien, blijft nog even een verrassing, maar
we beloven vast dat we er iets moois van gaan maken met elkaar!

Daar sta ik dan
ik weet dat ik het kan
het besluit heb ik genomen
doen wat ik kan dromen
mijn angsten raak ik kwijt
vertrouwen is wat mij leidt
Met kracht en geloof echt kiezen
anders een droom en tijd te verliezen
moet ik dan aarzelen en dagen praten
mijn zekerheden ga ik nu achterlaten
mensen zullen me voor gek verklaren
en van anderen zal ik liefde ervaren
Dromen realiseren vraagt lef
dat is wat ik me van binnen besef
loslaten is wat echt moet
ik voel zelf het komt zeker goed
want ik geloof dat als ik dan toch echt val
dat er altijd iemand zal zijn die mij opvangen zal.
(Mark Verhees)

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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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

Ingezonden
Wie het weet mag het zeggen!
Door: Jan F. Kruse i.s.m. de redactie
Iedereen zou aangemoedigd moeten worden om te lezen en te leren. Daarmee houden we onze hersenen gezond.
Dat geldt vooral voor degene die niet meer zo beroepsmatig actief is, zoals de meeste van onze VOV-leden, maar wel
nieuwsgierig is in bepaalde interessegebieden. De titel boven dit artikel kan dan ook de naam zijn van een project
voor het inrichten van een centrum voor kennis en nieuwsgierigheid.
Zo’n centrum prikkelt mensen hun hersenen zwaarder en langduriger te belasten. Het kan als een marktplaats fungeren
waar men online kenbaar maakt waar iemands belangstelling naar uitgaat en anderen de gelegenheid krijgen kennis aan te
bieden. Dan werkt het als een bazaar waar kennisvraag en kennisaanbod bij elkaar komen.
Een vervolgstap kan leiden naar een werkelijke ontmoeting tussen vrager en bieder. Door mensen op leeftijd aan te moedigen
zich ergens in te verdiepen wordt contact tussen mensen met een gedeelde interesse bewerkstelligd. Het is eigenlijk een
heel natuurlijke manier om vereenzaming tegen te gaan en een bredere kennissenkring op te bouwen.
Het behoeft geen betoog dat mentale inspanning bevorderlijk is voor het brein. Door geregeld contact met de andere
persoon kom je tot verdieping om tenslotte op eigen kracht de stimulans te ontwikkelen om nieuwe dingen te ontdekken en
te bestuderen. Het is een morele verplichting jegens jezelf om je in te spannen.
Bovenstaande ideeën vloeien mede voort uit mijn eigen ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat er in Voorschoten een goudmijn
aan kennis is waarmee je anderen kunt verrijken. Zelf heb ik meer dan tien jaar een beetje lopen zoeken of liever gezegd
dwalen voordat ik beetkreeg en vond wat ik zocht. Bij toeval min of meer. Toen pas ontdekte ik dat wat ik zocht bekend staat
als het vakgebied ideeëngeschiedenis. Er ging een wereld voor me open. Maar nog steeds ken ik niemand met wie ik hierover kan discussiëren en mijn kennis kan verbreden.
Het venijn zit in de start. Want de start van iets onbekends is best moeilijk. En een verkeerde start leidt tot desillusie. Wat
ik mij afvraag is of er binnen de VOV een behoefte bestaat om kennis over bepaalde thema’s met elkaar te delen en op die
manier mentaal en sociaal actief te blijven. Blijkt er inderdaad een basis te zijn voor dit idee dan kan het plan worden opgezet
voor het praktisch uitvoeren van het project ‘Wie het weet mag het zeggen’.

Is uw interesse geprikkeld? Wilt u hierop reageren? Stuur uw reactie naar kopij@vovvoorschoten.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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* Relatiegeschenken/kleding

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

Rical Cleaning Products

DISPOSABLES
SMERING
REINIGINGSMIDDELEN
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Prijspuzzel

Vereniging Ouderenbelang Voorschoten

Streep de woorden weg en de overgebleven letters vormen de oplossing

De oplossing kunt u tot 10 juni 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 april puzzel:

Deze keer kreeg de redactie iets minder inzendingen binnen. ‘Het was
een moeilijke’... hoorden we. Dit keer
iets makkelijker, dus puzzel allemaal
weer mee.
De oplossing van de april-puzzel:
NIEUWSBRIEF
De winnaar is: Dhr. Hans Verweij
Gefeliciteerd met deze mooie prijs
meneer Verweij! U mag het pakket
ophalen bij bakkerij Hessing. Vergeet
niet uw 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
juli/augustus is:
UITERLIJK(!) 10 juni.
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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
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
evenementen@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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