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 este Auvergnaten, 

Als u dit nummer van ons bulletin ontvangt zitten we nog volop in de zomer 
en gaan we ons weer een beetje voorbereiden op een eventuele nazomer. Zoals 
u zelf ongetwijfeld zult hebben gemerkt hadden we een droge maand juni met 

een behoorlijk warme periode in juli. Menigeen verlangde naar wat regen wat voor de 
natuur zeer welkom is. 
Bij de WK in Rusland hebben we deze reis niet meegedaan maar hebben onze Belgische 
mannekes het zeer goed gedaan, van een grootmacht als Brazilië winnen maar helaas 
tegen de Marseillaise ten onder gegaan. De Brabançonne heeft het helaas niet tot de 
finale kunnen brengen. 
Maar we gaan ons weer richten op het komende najaar en ons weer opmaken voor  de 
komende najaarsvergadering die hopelijk nieuwe gezichtspunten zal brengen. 
 

Najaarsvergadering VVA 21 oktober 2018 
 
 Locatie: “De Oude Winkel” 
                   Waterweg 110 
                   3731 HN de Bilt 
 
Kosten: € 15 per persoon, te betalen aan de penningmeester. 
 
Programma: 
Tussen 11.00 en 12.00 uur verzamelen. Koffie, bijpraten etc. 
12.00 uur vergadering 
13.00 uur lunch 
14.00 uur lezing 
15.00 uur naborrel 
 
Agenda vergadering o.a.: 
- mededelingen 
- notulen vorige vergadering 
- jaarverslag 2017 
- verslag van de penningmeester 
- programma volgend jaar/lustrum 
- wat verder ter tafel komt. 
 
Aanmelden bij de secretaris vóór 10 oktober via email: anita.lestrade@kpnmail.nl, 
telefonisch of door het aanmeldstrookje op te sturen. Mobiel: 0618724039. Indien er 
behoefte is aan een taxi-service vanaf een bepaald treinstation, hoort de secretaris dit 
graag. 
Anita Lestrade 
Houtvester 19 
3834 CV Leusden  
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 Verslag voorjaarsbijeenkomst VVA te Schiedam 13 mei 2018 

Het is geen strak-blauwe hemel, maar best aardig weer. 
 
Vanaf 11.00 uur verzamelen de leden zich in Café Zavor, in de Schiedamse Hoogstraat. Het is 
recent geopend en ligt aan de achterkant aan dezelfde binnenplaats als het Jenevermuseum. 

We drinken koffie met een bonbon van de beroemde 
chocolaterie “De Bontekoe” (helaas zondags gesloten). We zijn 
bijna compleet, maar gelukkig komt dan Thijs Laboirie met zijn 
moeder Miep. Geweldig dat ze er is, ze heeft een arm in het gips 
en wordt gereden in een rolstoel. 
Rond half een steken we de binnenplaats over naar het museum, 
waar we ontvangen worden in de zgn. branderij, waar gids 
Jacqueline, van oorsprong française, ons uitlegt hoe jenever 
gemaakt werd. Op een paar kleine dingen na gaat het eigenlijk 
nog steeds als vroeger. Alleen het zware handwerk, zoals zakken 
sjouwen, kolenvuren brandende houden , kinderen die in de 
ketels afdalen om schoon te maken, dat is nu anders. Zo weten 
we nu ook wat een ketelbinkie is, en dat de graan-drab die 
overblijft na het gisten spoeling heet en aan de varkens gevoerd 
werd. Vandaar het gezegde: vele varkens maken de spoeling dun. 
Zouden er koperen distilleerketels door een van onze voorouders 
zijn onderhouden? In deze branderij wordt nog steeds jenever 
gemaakt volgens oud recept. Inmiddels zijn er ook andere 
methoden zoals het gebruik van melasse, van suikerbieten, in 

plaats van graan. 
Op de hogere verdiepingen van het museum staan diverse 

gereedschappen, ook een aantal koperen dingen. Leuk is dat het 
gilde van de zakkendragers nog steeds bestaat. Voor een 
jaarsalaris kon je lid worden en dan kreeg je voorrang bij werk 
en een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Mooi! 
Via de binnenplaats gaan we terug naar Zavor voor een soepje 
en een broodje, Goed verzorgd gaan we daarna naar de steiger 
van de fluisterboot. Miep en Thijs zwaaien ons nog lange tijd uit, 

We zitten in een platte, open boot met zo’n 40 mensen. Heel af 
en toe voel je een spatje regen, maar paraplus zijn niet nodig. De 
gids vertelt veel en het is dan ook een zeer interessante tocht. 
Heel veel gebouwen herinneren nog aan de jenever 
hoogtijdagen, en er is gelukkig veel gerestaureerd. Na een uur 
komt de boot weer bij de steiger. 
Over de brug kom je meteen bij het Coop-museum, waar onze 
leden Ilonka en Paul Luscuere als vrijwillige beheerders werken. 
Een verrassing wacht ons. Een glaasje wijn in een omgeving van 
jeugdsentiment. Er wordt in het winkeltje ouderwets snoepgoed 

verkocht, duimdrop, kaneelstokjes, peerdrups . . . een heel leuk museum. En dan is het alweer 
tijd voor het restaurant. Niet zo heel ver lopen langs het water en dan verzamelen we ons in 
restaurant “De Pannenkoe”. We eten een pannenkoek ofwel een sate, smaakt heerlijk allemaal. 
Ilonka en Paul krijgen voor hun gastvrijheid een tegoedbon voor dit restaurant. Als toegift 
krijgen we nog een dessert, en dan gaat iedereen weer op huis aan . . . een leuke dag! 
 

Mei 2018, Anita Lestrade 



Privacy-wetgeving 

In het kader van de nieuwe privacy-wetgeving kan de VVA niet achterblijven. Daarom hebben we 

toestemming nodig om uw gegevens te gebruiken. 

Welke gegevens hebben we: 

Naam 
Adres 
Telefoonnummer 
e-mailadres 
Foto’s 
Dia’s 
Films 
 
Waar zijn deze gegevens: 

Bij de leden 
Bij het bestuur 
 
Op de website is de ledenlijst niet te zien. 
Wel staan er soms foto’s en artikelen in het bulletin, dat via de website te lezen is. 
Via de website zijn alléén de stambomen van Laboyrie, Lestrade en Delpeut te zien. 
Maar niet de gegevens van de mensen die na 1918 geboren zijn. 
Stambomen van andere families zullen alleen na overleg op internet worden geplaatst. 
Foto’s, dia’s en films worden soms vertoond tijdens ledenvergaderingen. 
 
Als u hiermee akkoord gaat, gaarne dit ondertekenen en terugsturen. 
(Secretaris VVA, Houtvester 19, 3834 CV Leusden). 
Indien u niet akkoord gaat, graag opgaaf van reden. 
 
Naam/namen……………………………………………………………………………………………… 
 
Gaat/gaan  akkoord 
 
Datum: …………………                  Plaats: ………………………………………… 
 
Handtekening: 
 
Deze akkoordverklaring wordt ook los als bijlage in de VVA berichten meegezonden. 
 
Op internet publiceren van Stambomen. 
 
Raoul Laboyrie heeft bij wijze van proef de stambomen van de families Laboyrie, Lestrade en 
Delpeut op het internet gezet. Er zijn geen gegevens van nog levende personen gepubliceerd. Ook 
zijn alleen de meest basale gegevens vermeld. 
 
De link naar de stambomen zijn: 
 

     https://www.genealogieonline.nl/stamboom-delpeut/ 
 
     https://www.genealogieonline.nl/stamboom-lestrade/ 
 
     https://www.genealogieonline.nl/stamboom-laboyrie/ 
 
     U kunt hier eens op kijken en besluiten of uw eigen stamboom ook geplaatst moet worden.  
     Voordelen zijn dat er mogelijk anderen zich melden met aanvullingen en correcties, zodat 
     uw stamboom zich uitbreidt en verbetert. Nakomelingen zullen misschien na het zien van  
     hun stamboom overwegen om lid te worden van onze vereniging.  
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COLOMN: 

 Wat Wiet hoort en ziet 

Bij ons wordt de krant ’s morgens vroeg uit 
de bus gehaald en onder het genot van een 
ontbijtje en een lekker bakkie koffie neemt 
Anna hem door van A tot z. 
Bijzondere aandacht krijgt de kruiswoord-
puzzel, de codekraker en ’s zaterdags de 
wekelijkse cryptogram. Gedurende een week 
worden de kranten in een krantenbak naast 
de bank bewaard en dat is dan in het 
bijzonder om voor de nieuwspuzzel op 
zaterdag nog naar wat feitjes te speuren, die 
al uit het geheugen zijn verdwenen. Nadat 
we de hele puzzel ingevuld hebben krijgen 
deze kranten een plaatsje in de oud-
papiermand in de keuken. Wanneer de mand 
vol is, worden de katerns gebundeld en van 

tijd tot tijd breng ik die op mijn elektrische fiets naar de papiercontainer van mijn vroegere sport- 
vereniging. Dat betekent voor mij weer wat beweging en voor de club een kleine bijdrage voor het vele 
werk dat zij doet voor sportende mensen. 
 
Er is één uitzondering op de recycling van de papieren media inclusief de tv-gids, waarop wij 
geabonneerd zijn en dat zijn de VVA-berichten. Vanaf het verschijnen van nr. 1 in mei 1985 tot aan het 
laatste nummer 122 van maart 2018 heb ik ze allemaal bewaard. Paul Luscuere heeft de nummers 1 t/m 
55 en de nummers 56 t/m 100 in twee 
omslagen als boeken ingebonden, en deze 
banden sieren nu mijn boekenkast op 
zolder. Inmiddels zijn er daarna alweer 
zoveel nummers verschenen, dat ik binnen 
niet al te lange tijd weer een beroep op Paul 
zal doen om nog een serie in te binden. Het 
is mooi historisch materiaal over het wel en 
wee van onze vereniging en daarom koester 
ik dit stukje geschiedenis. 
Overigens verliest de papieren krant veel 
van haar abonnees. Het nieuws bereikt hen 
sneller via TV en internet. 
 

Het is eigenlijk verbazingwekkend hoe onze papieren krant in no time gedegradeerd 
wordt tot oud papier. Een grote groep mensen bestaande uit journalisten, redacties, 
tekstverwerkers, fotografen, en lay-out medewerkers is dagelijks hard aan het werk 
om nieuws te vergaren, verslagen te maken van sport en cultuur en de politiek te 
becommentariëren. En die krant heeft maar een kort leven. 
 

Adverteren gaat sneller en makkelijker via de digitale media. Het vergrijzende deel van het volk is nog 
wel geïnteresseerd in de papieren versie van de krant, die elke morgen op de deurmat valt, maar de  
jongere garde heeft daar geen boogschap aan. Snelheid is bij hen het devies en de uitgebalanceerde 
artikelen zijn aan hen niet besteed. De ene factor versterkt de andere: lezers zeggen hun abonnement op, 
de oplagen van de kranten worden steeds kleiner, dus de adverteerders hebben een minder bereik en 
kiezen hun heil op internet en op de TV. 
 
Gelukkig houden Anita Lestrade en Paul Luscuere het met onze VVA- berichten nog steeds vol. 
Bovendien hebben wij nog niet met adverteerders te maken, maar met een voldoend aantal leden, en 
helaas zien wij dat ook al heel lang dalen. Het bestuur zou dat graag anders zien, maar de realiteit is dat 
onze vereniging vergrijst en de jeugd niet zo geïnteresseerd is in hun verborgen verleden. Dat is ook een 
kwestie van gevoel, waar liggen je wortels? En wat hebben generaties voor jou gedaan om zover te 
komen, dat je er nu bent in een tamelijk welvarend bestaan. 
 
Wiet Josso 


