3 juni 2021

EXTRA Nieuwsbrief
Voor alle huurders en vrijwilligers van Stichting Duivenvoorde

Het Dienstencentrum mag weer open!
De persconferentie van premier Rutte op 28 mei bracht goed nieuws. Ons Dienstencentrum mag weer open. Met deze Extra Editie van de Nieuwsbrief informeren wij u over de
nog geldende maatregelen, maar vooral over de mogelijkheden.
Onderstaande regels blijven nog van kracht, tot het kabinet verdere versoepelingen kenbaar maakt:
Basisafspraken:
 Opening van het Dienstencentrum per 7 juni 2021 tussen 09:00 en 17:00 uur.
 Het dienstencentrum heeft zitgelegenheid voor een maximum van 40 personen.
 Handen wassen, desinfecteren, anderhalve meter afstand houden en hoesten/niezen in de elleboog.
Wat betekent dit voor u:
 Bij binnenkomst verplicht melden bij de receptie voor een korte gezondheidscheck.
 Binnen het dienstencentrum in de openbare ruimten is het dragen van een mondkapje verplicht
en dient u de looplijnen te volgen.
 In de grote zaal met maximum van vier personen aan een tafel op anderhalve meter afstand.
 Op het terras met een maximum van vier personen aan een tafel op anderhalve meter afstand.
 Iets drinken aan de bar is vooralsnog niet mogelijk.
 Wanneer u zit hoeft u uw mondkapje niet meer te dragen.

Kerkdienst
Eindelijk kan het weer! We mogen weer samenkomen voor kerkelijke vieringen op de
donderdag. Op donderdag 10 juni om 10.00 uur is onze eerste viering.
Wat fijn om elkaar na zoveel maanden weer te kunnen ontmoeten. Verschillende hoogtepunten
van het kerkelijk jaar hebben we niet samen kunnen vieren. Het was Kerstmis, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, zonder samenkomsten. Natuurlijk konden we luisteren en kijken naar vieringen op de TV en na een afspraak waren we ook welkom in de kerk. Voor velen van u is echter een bezoek aan de kerk moeilijk. Daarom is het fijn dat we weer samen kunnen vieren.
We houden wel 1.50 m. afstand en als we ons verplaatsen dragen we een mondkapje.
Zingen mag waarschijnlijk nog niet, maar de liederen lezen kan ook natuurlijk.
Iedereen is van harte welkom. Hartelijke groet en tot ziens,
Ria Verhoef en Riet van der Ham

Creaclub
Ook de creaclub gaat weer van start. Hierbij de oproep aan alle bewoners die graag creatief
bezig willen zijn. In het dienstencentrum is het vanaf 14 juni a.s. mogelijk op de maandagen tussen 13.30 en 16.30 uur om gezellig samen te knutselen, haken en/of breien.

Wereldtafel
Vanaf 16 juni weer gezamenlijk eten in de grote zaal van het dienstencentrum. Op 9 juni a.s.
kunt u voor de laatste keer een warme maaltijd afhalen.

Computerlessen
Ook willen wij de computerlessen weer gaan opstarten. Graag horen wij van u of hier animo
voor is. U kunt zich hiervoor opgeven bij de receptie van het Dienstencentrum.
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programma

Vanaf 7 juni gaan onderstaande groepsactiviteiten weer van start:

Maandag

Ouderengym
Creaclub (v.a. 14-06-21)
Vrij biljarten
Weight Watchers (v.a. 14-06-21)

10:30 - 11:30 uur
13:30 - 15:30 uur
09:00 - 16:45 uur
19:30 - 21:00 uur

Dinsdag

Tekenclub
Koersbal
Lunch
Bridge

10:00 - 12:00 uur
09:30 - 11:30 uur
12:00 - 13:30 uur
13:30 - 16:00 uur

Woensdag

Koffie Rode Kruis (v.a. 07-07-21)
Wereldtafel (v.a. 16-06-21)
Vrij biljarten

10:00 - 11:30 uur
12:30 - 14:00 uur
09:00 - 16:45 uur

Donderdag

Kerkdienst
Vrij biljarten

09:45 - 11:00 uur
09:00 - 16:45 uur

Vrijdag

Bibliotheek (v.a. 09-07-21)
Koffieochtend
Vrij biljarten

10:00 - 11:30 uur
10:00 - 12:00 uur
09:00 - 16:45 uur

Zaterdag

Sociëteit Veur
Biljarten

13:30 - 16:30 uur
12:00 - 17:00 uur

Zondag

Zondag koffie

11:00 – 13:00 uur

Wij hopen van harte u weer te mogen begroeten in ons dienstencentrum.
Met vriendelijke groet,
Team Duivenvoorde

Deze Nieuwsbrief wordt uitgegeven door de Stichting Duivenvoorde, Duivenvoorde 262, 2261 AN Leidschendam
Voor alle vragen en klachten over uw woning kunt u terecht bij MVGM Zorgvastgoed, telefoon nr. 088 – 432 47 80
of per mail: zorgvastgoed@mvgm.nl.

