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Leidschendam, 12 juni 2020

Aan alle huurders en vrijwilligers van Stichting Duivenvoorde
Over een paar dagen maken we weer een stap in het versoepelen van de maatregelen.
Voorzichtig aan kunnen we weer een vakantie gaan plannen. Het reisadvies voor twaalf
landen wordt vanaf 15 juni versoepeld. Dat heeft minister-president Rutte tijdens een
persconferentie bekendgemaakt. Het oranje reisadvies 'alleen noodzakelijke reizen'
wordt vervangen door een geel advies 'let op, veiligheidsrisico's'. Rutte: "Denk goed na
wat je doet, en ga je toch op vakantie: ga wijs op reis."
Op pagina 2 en 3 van deze Nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie

Jaarverslag Bewonerscommissie
Duivenvoorde online
Omdat de jaarvergadering van de Bewonerscommissie
Duivenvoorde nog niet gepland kan worden zetten wij het
jaarverslag 2019 op onze website. www.bcduivenvoorde.nl
Wilt u het jaarverslag in uw brievenbus hebben dan kan dat
met een verzoek aan het secretariaat via een van onze
postbussen in gebouw D en G. Zodra er zicht is op een vergaderdatum krijgt u 6 weken
tevoren alle stukken in uw brievenbus, aldus BWC Duivenvoorde.

Afrekening stook- en servicekosten
Afgelopen dinsdag 9 juni hebben beide bewonerscommissies overleg gevoerd met
MVGM en Stichting Duivenvoorde over de afrekening stook- en servicekosten 2019 en
de nieuwe voorschotten voor 2020. De Bewonerscommissies hebben aangegeven, na
alle vragen en toelichtingen, akkoord te gaan met de voorgestelde afrekening. MVGM
zorgt er nu voor dat de afrekening binnen 2 weken bij de huurders ligt. Hiermee voldoet
MVGM aan de wettelijke bepalingen hierover. Wel wordt heen en weer uitgesproken om
komend jaar te streven naar een eerder moment in het jaar.

Volgende week ontvangt u een iets minder mooie
nieuwsbrief dan u gewend bent omdat Tom Maas,
onze man die de nieuwsbrief opmaakt, aan de wandel
gaat van Hoek van Holland naar Den Helder.
Wij wensen Tom een hele fijne tijd.
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Mocht u op reis gaan dan wensen wij u een hele fijne tijd toe
maar blijf vooral gezond – hier staat waar u op moet letten
Europa
Vanaf half juni kunnen we
weer reizen naar België,
Bulgarije, Duitsland, Estland, Italië, Kroatië, Letland,
Litouwen, Luxemburg, Portugal, Slovenië, Tsjechië
en het Caribisch deel van
het Koninkrijk.
Het reisadvies voor Denemarken, het Verenigd
Koninkrijk en Zweden blijft
deze zomer nog oranje.
Vakantiereizen naar deze
drie landen worden dus
afgeraden.
Juli
De hoop is dat in de maand juli naar meer landen kan worden gereisd, zoals
Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland. Voor een volledige lijst van de landen
en de actuele reisadviezen kunt u terecht op www.nederlandwereldwijd.nl.
Wijs op reis
Premier Rutte benadrukte tijdens de persconferentie dat een geel reisadvies nog
geen groen advies is. Het is belangrijk om goed geïnformeerd op vakantie te gaan
en in het buitenland de actuele situatie in de gaten te houden. Daarvoor verwijst
het kabinet naar de reis-app van Buitenlandse Zaken. Wie buiten de schoolvakanties om kan reizen, wordt gevraagd dat te overwegen.
Vakantie in Nederland
Vakantie vieren in Nederland is toegestaan, mits je je goed voelt. Reis dan het
liefst met de auto of de fiets, omdat het openbaar vervoer nog altijd bedoeld is
voor noodzakelijke reizen. Een vakantie valt daar niet onder.
Reizen buiten Europa
Reizen buiten Europa wordt voorlopig afgeraden. De reisadviezen daarvoor blijven
dus ook oranje. Wie vast komt te zitten in een land met een oranje reisadvies
wordt niet gerepatrieerd en moet bij thuiskomst twee weken in quarantaine.
Onder voorbehoud
Alle reisversoepelingen zijn,net als de eerdere coronaversoepelingen in ons land,
onder voorbehoud. Als het virus oplaait, kunnen de adviezen weer worden aangescherpt.
.
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Nieuws uit de klankbordgroep voor Het nieuwe inzamelen
Zoals bekend heeft de gemeente een klankbordgroep in het leven geroepen om ‘Het
nieuwe inzamelen’ van afval te begeleiden. Hierin zitten vertegenwoordigers van de wijken Veursehout, De Zijde, Duivenvoorde laagbouw en Duivenvoorde hoogbouw (wij dus).
Deze groep is er om voeling te houden met bewoners over het nieuwe inzamelen zodat
met hun wensen rekening kan worden gehouden, zonder dat het verzandt in allerlei individuele wensen. Dit nieuwe inzamelen zal op zijn vroegst in 2021 een aanvang nemen.
Inmiddels is er 2x een overleg
geweest, éénmaal digitaal, wat
geen succes bleek en 3 juni
fysiek in het gemeentehuis.
Uit de klankbordgroep blijkt
consensus dat ondergrondse
containers niet wenselijk zijn
voor de laagbouw. Ook een
glascontainer in de wijk zelf, is
niet wenselijk.
PMD scheiden aan de voorkant (bronscheiding) is voor
laagbouw geschikt. Dit kan met
de uitrol van een PMD-minicontainer. De inwoners kunnen een 240 liter container altijd
omruilen voor een 140 liter en andersom. De papier minicontainer kan men inleveren als
men bereid is te lopen naar een verzamelcontainer voor oud papier en karton (OPK).
Voor hoogbouw wordt per VVE complex bekeken wat handig is en hoe PMD via verzamelcontainers het beste is te scheiden (maatwerk per hoogbouw). Hier is al goede ervaring mee opgebouwd in Voorburg West en de wijk Essesteijn. Avalex houdt bij het plaatsen ervan ook altijd rekening met de gewenste looproutes.
In principe is er bij hoogbouw geen inzameling via minicontainers. Alleen bij twee etage
complexen bestaande uit een combinatie van bovenwoningen en benedenwoningen, kan
dat, indien er sprake is van grote en toegankelijke tuinen (denk aan een heus gazon) en
met genoeg ruimte om minicontainers te stallen

Bovenstaande foto’s geven de tuintjes weer van de benedenwoningen van Duivenvoorde.
Er is daar een ondergrondse voorziening voor GFT-afval. De klankbordgroep denkt dat
een aparte inzamelroute van GFT via mini containers daar niet urgent is. Betere optie: kijken waar er nog extra behoefte is aan een GFT-verzamelcontainer (ondergronds of via
een mok). In combinatie met een GFT-emmer, verhoogt dit de servicegraad. De GFTemmer past bij het idee, om verder uit te rollen bij hoogbouw. Voor de etagewoningen
zonder tuin gaat het meer om de ‘E’ fractie (E staat voor etensresten). Visresten en kippenbotjes mogen er bijvoorbeeld ook bij. In plaats van GFT wordt er ook vaak gesproken
van GFT+E.
Het gehele verslag van 3 juni kunt u terugvinden op de website van de bewonerscommissie Duivenvoorde www.bcduivenvoorde.nl/
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Surprise party voor
Erica en Ron!
Misschien heeft u het gehoord en gezien. Erica en Ron (van Duivenvoorde 218) zijn afgelopen woensdag 10 juni getrouwd. Vanwege
de corona-maatregelen konden zij dit heugelijke feit niet groots vieren in het dienstencentrum. Hun vrienden hebben daarom, met
goedkeuring van Stichting Duivenvoorde, een
surprise party georganiseerd in de tuin van
Duivenvoorde. Hiervoor waren een twintigtal
mensen uitgenodigd. De buren waren allemaal ingelicht en er
werd rekening gehouden met de coronamaatregelen.
Wij
wensen
het
bruidspaar heel veel
jaren van geluk samen.

Benodigdheden

Bereiding

1 zak Hollandse aardappelschotel
1 groene paprika
1 rode paprika
200 gram hamblokjes
Mexicaanse kruiden
Olie of vloeibare margarine
Voor de sla:
groene sla
blokjes kaas
schijfjes appel

In de zak diepvries “Hollandse aardappelschotel” (450 gr.).zitten aardappelschijfjes,
champignons, magere spekreepjes en uitjes.
Laat niet ontdooien maar bak het mengsel
in een grote koekenpan of wok op
middelhoog vuur met 2 eetlepels olie of
vloeibare margarine.
Voeg na 2 minuten de in reepjes gesneden
paprika toe. Schep regelmatig om gedurende 10 minuten.
Voeg vlak voor einde van de baktijd de
hamblokjes toe met 2 tl. Mexicaanse
kruiden. En laat alles goed warm worden.
Serveer met een groene salade met blokjes kaas en schijfjes appel
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Kent u ze nog,
deze spreuken
en versjes?

1. Tante Keetje
Weet je,
Tante Keetje,
Liet een scheetje,
Bovenop het tafelkleedje.
Ome jan,
Die schrok ervan,
En smeerde het op zijn boterham.

5. Dikke bil
Onder de tafel van Mathil ,
Daar zat juffrouw Dikke Bil.
Dikke Bil zo heet ze,
Honderd scheten liet ze.
Elke scheet die woog een pond,
Daar zat juffrouw Dikke Kont.
6. Aaltje
Aaltje zat op een paaltje,
het paaltje brak,
en Aaltje zat in de koeienkak.

2. Cent
Onder de tafel lag een cent,
‘Moe, mag ik die cent?’
‘Nee, hij is van pa’
‘Zal ik hem effe roepen?'
‘Nee, hij zit te poepen’
‘Zal ik hem effe bellen?’
‘Nee, hij zit zijn keuteltjes te tellen’.

7. Tante Greet
Heden overleden,
onze tante Greet.
Haar laatste kreet,
was een kletterende scheet,
die over tafel in de pispot gleed.

3. Dominee
Tarara boemdiejee,
de dikke dominee,
die had zijn gat verbrand,
al aan de kachelrand,
toen moest ie naar de plee,
hij nam Zijn pijpie mee,
hij liet een harde druk,
toen viel zijn pijpie stuk.

8. Winkel van Sinkel
In de winkel van Sinkel is alles te koop,
hoeden en petten en dames corsetten.
Snoep om te snoepen,
en pillen om te poepen.
9. Melk
Melk is goed voor elk,
maar niet voor kleine Jan
want die piest ervan.

4. Constant
Constant heeft een hobbelpaard,
Zonder kop en zonder staart,
Daar rijdt hij mee de wereld rond,
Zomaar in zijn blote...
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En nog meer nostalgie…
Wat deden we ook alweer als het slecht weer was en we binnen moesten spelen?
Kop en schotel
Vroeger had je niet veel nodig om urenlang
zoet te zijn. Een oude veter was genoeg.
Met je vingers maakte je er de mooiste figuren van: een kop en schotel, ladder of Eiffeltoren. Het leek wel toveren, maar het waren
slimme trucs. Oppakken, draaien, nog een
keer doorhalen en hup… daar kwam je kop
en schotel tevoorschijn. Fascinerend.
Het vlooienspel
Een gezelschapsspel voor jong en oud. De opzet
was simpel: je moest de felgekleurde fiches in een
bak schieten. Dat deed je door met een fiche op de
rand van een ander fiche te drukken. Jammer genoeg schoot die dan alle kanten op en maar zelden
de goede. Eindeloze zoekpartijen naar de fiches in
het hoogpolig tapijt…
Foto: Nationaal Archief

Ganzenbord
Hét klassieke gezelschapsspel. Een bord, dobbelsteen en een pion die naar het midden
geloodst moest worden. Wie op een gans terecht kwam, mocht extra snel verder. Maar
wie in de put of in de gevangenis belandde, had flinke pech. Vals spelen kón, dus je
moest elkaar héél goed in de gaten houden!
Sjoelen
Op hoogtijdagen kwam
de sjoelbak tevoorschijn.
Je begon weloverwogen
de schijven naar de vier
poorten te schuiven. Tot
de derde beurt. Dan probeerde je als een bezetene de kluit van vastgelopen schijven nog in
beweging te krijgen. Wat
je nooit meer vergeet:
het gevoel van een houten schijf die zacht deinend récht het goede
poortje in gaat. Zonder
de zijkant zelfs maar te
raken. Klein geluk. Wie
weet het nog?
Pim-pam-pet
Wat was Pim-pam-pet toch leuk en leerzaam! Twee teams, een stapel kaartjes en een
geel/groen draaischijfje met de letters van het alfabet. Je gaf het schijfje een flinke zwieper om het lekker lang te laten ratelen: Noem een insect met een S, een stad met een L,
een kledingstuk met een R. Spin, Leeuwarden, rok. En hup, door maar weer.
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Gedicht ‘Verbonden zijn’ speciaal voor Duivenvoorde geschreven

“Mijn kleindochter van 17 jaar heeft een gedichtje geschreven voor de ouderen
van Duivenvoorde. Zij is dit jaar uitgeroepen tot eerste jeugddichter van Rotterdam”, schrijft Monique Flint, p/a Duivenvoorde 214. Zij is een trotse oma (en terecht) want het is een prachtig gedicht. Wij willen u dit zeker niet onthouden.

Verbonden zijn
Kijk naar buiten, heldere blik
Verder dan je visie eerder zag
Het vallen van de regen, het schijnen van de zon
Een andere voorstelling iedere dag
Open het raam, frisse lucht
Voel het briesje door je haar
Wind wil gevoeld worden
En is enkel bij beweging zichtbaar
Laat het maar komen en gaan
De wereld draait door en rond
Herinner en probeer niet te vergeten
Dat je voor dit ook al bestond
Laat het maar van je afglijden
Lachjes voor vreugde, tranen van verdriet
Vanaf hier en daar zijn we samen
Afstand telt bij verbinding niet
Vienne Lisa Haagoort
18-04-2020
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