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Nieuwsbrief  
Voor alle huurders en vrijwilligers van Stichting Duivenvoorde 
 

 
 

 

En dan is het alweer augustus. Wat 

gaat de tijd toch snel. Helaas wilde de 

zomer nog niet echt mee doen, maar 

het lijkt er op dat we nu toch echt wat 

beter weer krijgen. Gelukkig konden we 

tijdens de regenachtige dagen genieten 

van de mooie prestaties van Team NL 

op de Olympische spelen. Heeft u er 

ook zo van genoten? In juni is het Dien-

stencentrum weer open gegaan en nu is 

het net alsof we nooit gesloten zijn ge-

weest. Ondanks dat er nog steeds maar 

beperkt bezoekers mogen komen wor-

den de activiteiten weer goed bezocht. 

Dat is heel fijn om te zien. 
 

 

 

Openingstijden Dienstencentrum - ‘laatste ronde’ van de bar om 16.30 u. 
Het is fijn om te zien dat er wordt genoten van de bar van de grote zaal en het terras. 
Dit is één van de favoriete plekken van ons Dienstencentrum. Wij zijn dan ook zeer blij, 
dat de huidige maatregelen het weer mogelijk maken om u hier te kunnen ontvangen. 
Als sociaal-maatschappelijk ontmoetings-
centrum heeft het Dienstencentrum van 
Stichting Duivenvoorde echter ook te maken 
met wet- en regelgeving. Wij begrijpen, dat 
zeker op zonnige dagen, het heerlijk toeven 
is op ons terras. Maar de regelgeving heeft 
bepaald dat wij een para-commerciële on-
derneming zijn en niet mogen concurreren 
met de plaatselijke horeca-ondernemingen. 
Het Dienstencentrum is geopend van 9.00 tot 
17.00 en dit betekent dat ook de uitgiftebar 
van het Dienstencentrum sluit om 17:00 uur. 
In de praktijk betekent dit dat ‘de laatste ron-
de’ uiterlijk om 16:30 uur zal worden ge-
schonken. Dit tijdstip geeft onze hardwerkende vrijwilligers de tijd om de bar en het ter-
ras op te ruimen en zijn zij daardoor niet al te laat thuis. Ondanks deze wat beperkte 
openingstijden zijn wij ervan overtuigd, dat ons Dienstencentrum een gezellige plek blijft 
waar u elkaar kunt blijven ontmoeten. 
 
 
 
 

 
 
 

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 - 43247 80 
of per mail: zorgvastgoed@mvgm.nl. 
 

mailto:zorgvastgoed@mvgm.nl
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Mogelijkheid plastificeren vaccinatiebewijs 

Het is mogelijk om uw registratiekaart van uw vaccinatiebewijs 

te laten plastificeren. Zie het voorbeeld rechts. Dit kan bij de re-

ceptie van het Dienstencentrum. Wij vragen hiervoor een ver-

goeding van € 1,00. U kunt dit bedrag voldoen met uw pinpas of 

uw Duivenvoordepas. 

 

 

 

 

Liefdevolle post 
Wat was dit een mooi moment. 

We kregen een hele doos vol met 

mooie zelf gemaakte  

kaarten en kleurplaten voor u, on-

ze bewoners. 

Wij mogen ze aan u uit delen en 

daarom vindt u in elke nieuwsbrief 

een mooie kaart gemaakt door 

liefdevolle mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Leegstaande woningen 
We krijgen soms vragen waarom een woning zo lang leeg staat en waarom 

Stichting Duivenvoorde daar niets aan doet. Het klopt dat een woning soms lang-

durig niet bewoond wordt. Maar meestal betekent dit dat de huurder is opgenomen 

in een verpleeghuis. Totdat er een verklaring voor permanente opname in een 

verpleeghuis is ontvangen mag de huidige woning van de huurder niet worden op-

gezegd; want als deze bewoner toch blijkt te herstellen, zou hij/zij geen woning 

meer hebben om naar terug te keren. Stichting Duivenvoorde wordt meestal snel 

op de hoogte gebracht van de situatie door de familie of omwonenden. 

Het kan ook voorkomen dat een woning wordt gehuurd maar helemaal niet wordt 

bewoond. Dit is woonfraude. De woning wordt namelijk gehuurd met een huur on-

der de sociale huurgrens. Hiervoor is een huisvestingsvergunning van de gemeen-

te nodig. Indien de woning niet is betrokken vervalt deze vergunning. Stichting 

Duivenvoorde zal dit altijd melden bij de gemeente.  
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Tips van de huismeester…. 

 Gooi geen peuken vanaf het balkon want hiermee geeft u overlast 

aan uw buren die beneden u wonen. 

 Voer de vogels en eenden niet want hier komen ook muizen en 

meeuwen op af. Zoals u weet geven deze dieren veel overlast. 

 Verplaats geen fietsen van anderen want dit kan schade opleve-

ren aan andermans eigendommen. Niemand heeft een eigen plek 

voor zijn fiets. 

 Als u grofvuil wilt laten ophalen, maak hiervoor dan een afspraak. 

De ophaaldienst haalt namelijk alleen datgene op waarvoor een 

afspraak gemaakt is. Indien er spullen bijgeplaatst worden, dan is 

de kans groot dat dit niet opgehaald wordt. Wilt u een afspraak 

maken voor het ophalen van grofvuil? Kijk dan op 

www.avalex.nl/grofvuil/ of neem telefonisch contact op via tel.nr. 

0900-0507 (gebruikelijke belkosten van de provider). Avalex is op 

werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur. 
 

…. maar helaas vertrekt onze huismeester Nick Sanders 

Tot onze grote teleurstelling heeft onze huismeester Nick Sanders aangegeven, 

dat hij Stichting Duivenvoorde gaat verlaten. Nick heeft er voor gekozen om meer 

tijd te geven aan zijn eigen onderneming. Dit betekent dat Nick per 15 oktober a.s. 

niet langer onze huismeester is. Hij stopt met werken op 1 oktober a.s. en heeft 

dan nog veertien dagen vakantie. 

Wij kennen Nick als een hardwerkende en sympathieke medewerker met het hart 

op de juiste plaats. Wij beseffen dat veel bewoners hem zullen gaan missen. 

Daarom organiseren wij voor hem nog een leuk afscheid waarbij u de gelegenheid 

krijgt om hem persoonlijk gedag te zeggen. Nadere informatie hierover krijgt u van 

ons nog in uw brievenbus. 

Wij gaan op zoek naar een nieuwe huismeester. Maar een tweede “Nick” zullen wij 

helaas niet gaan vinden.                                                            Team Duivenvoorde 
 

 

 

 

 

 

                  Wereldtafel Menu 

 

 

 
18 aug. Soempia’s (Indonesisch vleesrolletje) |Rijsttafel 
25 aug. Witlofschotel | Toetje 
wat  Verse internationale maaltijd, bereid door vrijwilligers 
wanneer Elke woensdag 12.30-14.00 uur 
waar Dienstencentrum Duivenvoorde 
reserveren Uiterlijk tot maandag 12:00 uur, bij de receptie van het Dienstencentrum. 
prijs  € 7,50 inclusief twee gangen, drankje, koffie/thee 

Vooruit betalen bij de receptie, bij het reserveren. U kunt uw maaltijd beta-
len door middel van een pinpas of uw Duivenvoordepas.  

http://www.avalex.nl/grofvuil/
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RECEPT   kipfilet in yoghurtsaus met citroen en dille 
Wist u dat u met Griekse yoghurt uw kipfilet voor dit gerecht nog malser kunt krijgen? Het 

enige wat u daarvoor hoeft te doen is de kipfilet marineren in Griekse yoghurt met een 

flinke snuf zout. Door de melkzuurbacteriën word de kipfilet veel malser en dat proeft u 

terug na de bereiding. Hoe langer, hoe malser de kipfilet wordt. Ik leg ‘m het liefst 

’s ochtends in de yoghurtmarinade (afgedekt in de koelkast) als ik de kip ’s avonds bereid. 

Een uurtje marineren kan ook en levert al een goed resultaat. Probeer het maar eens! 
 

Wat heeft u nodig voor 2 personen: 
 

 

•  200 gram kipfilet (of kippendijen) 

•  Zout 

•  Zwarte peper 

•  Plantaardige olie 

•  ½ sjalotje gesnipperd 

•  150 ml kippenbouillon 

•  ½ citroen in schijfjes 

•  125 gram Griekse yoghurt 

•  2 augurken in kleine blokjes 

•  5 gr. verse dille; blaadjes fijnhakken 
 

Bereiding in circa 35 minuten 
 

 Snijd de haasjes van de kipfilet en snijd de filets daarna in 2 stukken. 

 Bestrooi de kip met zout en peper. 

 Verhit een grote koeken- of hapjespan op middelhoog vuur en schenk 2 eetle-

pels olie in de pan. 

 Bak de kip rondom mooi bruin aan en schep daarna uit de pan. 

 Fruit de sjalot een paar minuten in de olie en schenk 75 ml kippenbouillon in de 

pan. 

 Verwarm de bouillon en leg de kipfilet in het vocht. 

 Laat 20 minuten pruttelen en draai de kip halverwege om. 

 Zet een tweede koekenpan op het vuur met 1 eetlepel olie. 

 Bak de plakjes citroen aan beide kanten aan tot ze bruin worden, schep daarna 

uit de pan. 

 Roer de yoghurt los met de resterende (koude) 75 ml kippenbouillon. 

 Haal de kip nog een keer uit de pan, voeg de yoghurtsaus toe aan de pan 

samen met de augurk en meng alles goed tot de saus samen komt. 

 Leg de kip terug in de saus en laat nog 5 minuten smoren op laag vuur. 
 

Tip: Laat de saus niet meer koken, want dan kan de saus gaan schiften. Mocht dit 

toch gebeuren is het ook geen probleem. Haal de pan dan van het vuur, leg de 

stukken kip op een bord en klop de saus even goed door met een garde. De saus 

zal zo weer samenkomen. 
 

 Roer op het laatst de fijngehakte dille erdoor. 

 Serveer de kipfilet in yoghurtsaus met de plakjes gebakken citroen ‘on top’. 
 

Smaakt heerlijk met pasta als bijgerecht.  
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Het was weer een smakelijke Haringparty op 9 juli 

Vrijdag 9 juli was er een Haringparty in Duivenvoorde. 

Een zeer geslaagde dag met 

heerlijke nieuwe haring en op-

tredens van de band Route 56 

en van Elvis!! 
 

 

Met dank aan de hardwerkende 

vrijwilligers van het Duiventil-

team voor de organisatie. 

Daarnaast danken wij ook: 

Smits uien, Hoek Haringhandel 

en John van der Voort voor de gratis broodjes. 

 
 

Bloemenperkjes  volop in bloei 
De bloemenperkjes bij gebouw G en bij de ingang van Vreeburg 

staan momenteel volop in bloei. 
 

 

 

De heer Willemsen verzorgt het bloemenperkje bij gebouw G: De vlinderstruik heeft 

de eerste grote paarse bloem gemaakt, de canna (2 jr. oud) heeft al twee stengels 

met gele bloemen, de gele en rode rozen laten weer volop bloemen zien en ook het 

pampasgras, de bieslookplanten, de peterselie-

planten en de camelia’s groeien goed door de ve-

le zonuren. Het perkje gaat een beetje op één 

groot boeket lijken. Verder staat er ook een grote 

bloeiende korenbloemplant en mooie astilbes 

(met roze pluimen).  

Het bloemenperkje bij de ingang van Vreeburg 

wordt bijgehouden door Josje en Henk. Zij heb-

ben van het dorre stukje grond een prachtig 

bloemenperk gemaakt. Ook voorzien zij voor ons 

de grote rode bakken regelmatig van water. Hier-

door is het bij de ingang van de gebouwen D, E 

en het Dienstencentrum een kleurig geheel.  
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Regel het goed voor later! 
Heeft u al een levenstestament? 

Erfrechtspecialist Kelly Boermans geeft woensdag 29 september 2021 een lezing in 

het Dienstencentrum van Stichting Duivenvoorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U wilt alles voor de toekomst 
goed geregeld hebben, voor 
uw nabestaanden én voor 
uzelf. We willen er niet aan 
denken, maar door ziekte be-
staat de kans op dementie. 
Stel daarom een levenstesta-
ment op en voorkom onge-
wenste situaties bij wilsonbe-
kwaamheid. Houd regie over 
uw leven. 
 
Uw leven in 
vertrouwde handen 
 

Anders dan bij een testament, 
is een levenstestament uw ui-
terste wilsbeschikking bij le-
ven. Het is een volmacht 
waarmee u diegene aanwijst 
die uw financiële en/of medi-
sche belangen en persoonlij-
ke keuzes behartigt als u dat 
zelf niet meer kunt. Wie be-
slist over uw persoonlijke be-
zittingen? Tot hoever wilt u 
gaan met behandelen van 
een ziekte? Wie verzorgt de 
kat? Door dit goed vast te 
leggen weet u zeker dat uw 
eigen wensen worden geres-
pecteerd. 
 
Voorkom de gang 
naar de kantonrechter 
 

Veel mensen denken dat ge-
huwd zijn voldoende is om de 
partner alle zaken te laten re-
gelen in het geval dat één van 
beiden wilsonbekwaam 
wordt. Dat is echter een groot 
misverstand: de wet maakt 
namelijk geen onderscheid 
tussen gehuwd of ongehuwd. 
Hierdoor kunnen totaal on-
wenselijke situaties ontstaan 
waarbij uw dierbaren zich bij 
de kantonrechter moeten 
verantwoorden voor elke 
cent die wordt uitgegeven. 

besparen op zorgkosten en 
erfbelasting? Meld u kosteloos 
aan bij Stichting Duivenvoorde 
voor de lezing op woensdag 
29 september 2021 in het 
Dienstencentrum.  
 

Erfrechtspecialist Kelly Boer-
mans zal u geheel vrijblijvend 
vertellen wat u moet weten 
over een goed levenstesta-
ment. Bespreekt u deze be-
langrijke zaken liever 1-op-1? 
Maak dan een afspraak en de 
adviseur van Erfrechtplanning 
komt vrijblijvend en kosteloos 
bij u thuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lezing bijwonen 
Wees zeker van een plek en 
meld u aan voor de lezing bij 
de receptie van het 
Dienstencentrum of bel naar 
070 – 301 40 15 (receptie). 
Kunt u de lezing niet bijwo-
nen? Vraag dan de gratis bro-
chure aan via 
www.erfrechtplanning.nl  
of 085 - 303 76 87 

Fiscale voordelen van 
een goed testament 
 

Misschien heeft u al een tes-
tament (bij overlijden). 
Maar is uw testament door 
wetswijzingen nog up-to-
date? Wist u dat u verschil-
lende mogelijkheden kunt 
laten opnemen die uw erf-
genamen grote fiscale voor-
delen bieden? Er is een aan-
tal ‘gereedschappen’ die er-
voor zorgen dat uw erfge-
namen besparen op erfbe-
lasting. Vooral het opnemen 
van kleinkinderen in uw tes-
tament is sinds 2010 door 
een wetswijziging vaak fis-
caal gunstig. Doet uw part-
ner hetzelfde, dan is de be-
sparing op erfbelasting ver-
dubbeld. 
 
Lagere eigen bijdrage in de 
zorgkosten 
 

Kelly Boermans: “Ook is de 
eigen bijdrage in de zorg 
sinds 2013 onder meer af-
hankelijk van het vermogen. 
Een groot aantal testamen-
ten is daar niet op aange-
past.” Bij aanwezigheid van 
spaargeld is het verschul-
digde bedrag hoger dan 
wanneer er niets op de 
bankrekening staat. Hoe 
meer vermogen, hoe meer u 
betaalt aan eigen bijdrage in 
de zorg. Dit kan snel oplo-
pen tot 2.400 euro netto per 
maand. Gelukkig kunt u 
zorgkosten vaak beperken 
met een goed testament. 
 
Kosteloos informatie  
en advies inwinnen 
 

Wilt u ook weten of het no-
dig is om een levenstesta-
ment te hebben en of u kunt  

 

Kelly Boermans 
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 Lekkere brunch 
                 van Bewonerscommissie Prinsenvoorde 
 

Op 18 juni heeft de 

Bewonerscommissie 

Prinsenvoorde een 

brunch georgani-

seerd voor de bewo-

ners van de Freke-

weg. De corona-

maatregelen waren 

versoepeld en de 

BWC was blij dat ze 

eindelijk iets konden 

doen om de bewo-

ners weer met elkaar 

in contact te bren-

gen. Zo’n 20 bewo-

ners hadden zich 

aangemeld en enkele bewoners hadden zich ingespannen om lekkere salades te 

maken. Doordat het mooi weer was, kon er lekker buiten gezeten worden en werd 

het een gezellig samenzijn. Eten en drinken was er genoeg; men kon zelf naar het 

buffet of men werd bediend door een van de leden van de bewonerscommissie. 

De reacties waren lovend. Een activiteit die voor herhaling vatbaar is.  

 

Vacature lid Raad van Toezicht Stichting Duivenvoorde 

Stichting Duivenvoorde is op zoek naar een Lid van de Raad van Toezicht M/V 

Als lid van de Raad van Toezicht behartigt u de belangen van de stichting met in het 

achterhoofd de belangen van de bewoners van Duivenvoorde.  

Een lid van de Raad van Toezicht dient te voldoen aan het volgende: 

1. Affiniteit hebben met de volkshuisvesting en de sociale doelstelling van  

Stichting Duivenvoorde; 

2. Bestuurlijke kwaliteiten en/of ervaring hebben; 

3. Een kritisch/analytisch denkvermogen en zelfstandig een mening kunnen vormen; 

ten minste Hbo-niveau; 

4. Maatschappelijke binding met het werkgebied; 

5. Integer en onafhankelijk zijn. 

Er wordt ongeveer 6x per jaar vergaderd. De vergaderingen vinden in de avond 

plaats. Locatie is het Dienstencentrum Duivenvoorde, Duivenvoorde 262, 2261 AN 

Leidschendam. 

Interesse? 

Heeft u interesse in deze functie stuur dan vóór 1 september 2021 uw curriculum vitae 

voorzien van een motivatie aan Christine Kramer: ck@stichting-duivenvoorde.nl. De 

sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in september 2021. 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de voorzitter de heer Wim 

Panneman wp@stichting-duivenvoorde.nl  

mailto:ck@stichting-duivenvoorde.nl
mailto:wp@stichting-duivenvoorde.nl
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Antwoord op vragen afrekening 2019 

Op maandag 2 augustus 2021 hebben MVGM Zorgvastgoed en Stichting Duiven-

voorde vragen beantwoord die gesteld waren door het Bewoners Onderzoek Pa-

nel (BOP) over de afrekening Stook- en servicekosten 2019. Vanwege corona-

maatregelen was het niet eerder mogelijk om een bijeenkomst te plannen. Van 

deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. Indien gewenst kunt u een verslag op-

halen bij receptie vanaf dinsdag 17 augustus a.s. 

 

 

Huurtoeslag – harde inkomengrens afgeschaft 

Sinds januari 2020 kunnen meer huurders huurtoeslag krijgen. De harde inko-

mensgrenzen zijn afgeschaft. Tot en met 2019 kon het recht op huurtoeslag in één 

keer vervallen als de huurder een paar euro extra 

verdiende. Sinds 2020 krijgt men minder huurtoe-

slag als het inkomen stijgt. Maar het is niet meer zo 

dat bij een kleine stijging de huurtoeslag plotseling 

helemaal wegvalt.  

Mensen die geen huurtoeslag ontvangen en er wel 

recht op hebben kunnen nog tot 1 september 2021 

huurtoeslag over 2020 aanvragen. Het blijkt dat nog 

veel huurders niet weten dat zij vorig jaar recht op 

huurtoeslag hadden. Zij moeten actie ondernemen. Daarom probeert Toeslagen 

deze huurders tussen juni en september alsnog te bereiken.  

 

 

Laat niemand binnen wat ze ook verzinnen! 
Het komt weleens voor, dat er voor u onbekende 

mensen meelopen en zo het wooncomplex betreden. 

Wij begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om ie-

mand op het uiterlijk te beoordelen of deze persoon 

kwade bedoelingen heeft. Ook begrijpen wij dat niet 

iedereen het eenvoudig vindt om vreemde mensen 

aan te spreken. 
 

Mensen, die kwade bedoelingen hebben houden er 

in het algemeen niet van om gezien te worden. Vaak 

is een “goedemorgen”, of “voor wie komt u?” vol-

doende om een dergelijk persoon af te schrikken. 
 

Laten wij er samen voor zorgen, dat wonen in Dui-

venvoorde en Prinsenvoorde veilig blijft. Wij ver-

zoeken u daarom beleefd een oogje in het zeil te 

houden en meehelpen te voorkomen, dat er vreemde mensen in de wooncom-

plexen komen. Dank u wel voor uw medewerking! 
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Lijkt het u leuk om te koersballen? 
Wij zijn aan het inventariseren of er onder u behoefte bestaat voor een extra 

koersbal in het weekprogramma. Deze zou dan plaats vinden op donderdagmid-

dag omdat de koersbal op dinsdag helaas geen ruimte heeft voor nieuwe deelne-

mers. Indien het  u leuk lijkt om hieraan deel te nemen, dan vragen wij u om uw naam 

en contactgegevens achter te laten bij de receptie. Wanneer er voldoende animo is, 

dan kan er een extra koersbal opgenomen worden in het weekprogramma. 

 

 

 

Benieuwd 

wat 

koersballen 

is? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op “jeu de bou-

les”. Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 

meter. Er spelen 2 teams van 2 personen tegen elkaar. Het ene team met 4 zwar-

te en het andere met 4 bruine ballen. 

De bedoeling van het spel is, net als bij “jeu de boules ” om de ballen zo dicht mo-

gelijk te rollen bij de jack, het witte doelballetje. De ballen rollen echter niet in een 

rechte baan, maar in een boog. Dit komt 

omdat het zwaartepunt van de koersbal-

len niet in het midden zit. Daardoor is 

koersbal leuk, maar zeker in het begin 

ook moeilijk. 
 

Iedereen kan het leren en zal gauw er-

varen dat koersbal vooral een gezellig 

maar ook een verrassend spel is. Er is 

geen kracht voor nodig, zodat iedereen 

gelijke kansen heeft. 
 

Benieuwd? U kunt altijd een keer komen 

kijken op de dinsdagochtend. 

.  
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“Al meer dan een jaar schrijf ik om de week een stukje over een 

bijzonder beeld of beeldengroep in Leidschendam-Voorburg in 

het Krantje, onze plaatselijke krant. Deze week heb ik aandacht 

gevraagd voor de beeldengroep “De bok en de geitjes”, vlak voor 

het gebouw van Duivenvoorde. Ik stuur het u hierbij op. Mis-

schien vindt u het leuk om te lezen. En wie weet, iets om ook 

door te sturen naar de bewoners van Duivenvoorde.” 

 

Deze tekst ontvingen wij van Anne Marie Boorsma. 

Wij vonden het zeker leuk om te lezen en wilden het u ook niet onthouden. 
 

De bok en de geitjes 

 

 
foto Marian Kokshoorn 

 

De bok heeft de top al bereikt. Hij is de baas, dat zie je onmiddellijk. Het zijn 

die grote gebogen horens die het hem doen, die rustig blik in de ogen onder 

die dikke kuif. En de baard die de snuit omlijst. Hij heeft aanzien. Dat zie je 

aan zijn houding die één en al natuurlijk overwicht uitstraalt. Bij de geitjes zit 

het heel anders. 

De geitjes zijn bezig de bok te volgen. De middelste staat op het muurtje en kijkt 

naar beneden. Ze is wat onzeker. Ze houdt het kopje scheef. De rechter geit zie je 

klauteren. Ze staat met nog maar één achterpoot op een lager liggend plateau en 

met de voorpoten al op het muurtje. Tussen muurtje, plateaus, bok en geiten, staat 

een bankje. 
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Het geheel wordt omsloten door een cirkelvormige heg. De hele setting nodigt uit 

tot denken, overdenken, of tot een goed gesprek. Bijvoorbeeld over de relatie 

mens/geit. De geit hoort wereldwijd al duizenden jaren bij de mens. Hij wordt ge-

houden voor vlees, melk en soms ook voor de wol. Denk maar aan de geitenwol-

len sok. Geiten worden wel ‘de koe van de arme man genoemd’, omdat ze kunnen 

leven in sobere omstandigheden. 

 

De bok, dus de mannetjesgeit, heeft 

geen geweldige reputatie. Hij wordt 

geassocieerd met wellust en met de 

duivel. Ik denk ook aan uitdrukkingen 

als ‘de bokkenpruik op hebben’ – dan 

zit je dus flink te chagrijnen. Een ‘bok-

kensprong’ staat voor een dwaze 

handeling en ‘bokkenrijders’ hebben 

ook al een slechte naam. 
 

 

Maar eerlijk is eerlijk, ‘geiten’ is ook niet 

echt positief. Als meisjes dat doen zitten ze 

onnozel te giechelen. 

 

Op het stenen plateau onder de bok is een 

plaquette waarop staat: ‘Stichting Duiven-

voorde, 1968 25 oktober 1993’ en de naam 

van de kunstenares: Gerda van den Bosch. 

Zij kreeg dus de opdracht vanwege het 25-jarig bestaan van de stichting. 

Gerda van den Bosch (Batavia 1929) heeft het beeldhouwen geleerd van Marcus 

Ravenswaay. Haar honden, katten, geiten en schapen staan door heel Nederland. 

Het zijn allemaal realistische dierenportretten. 
 

Het afbeelden van dieren is zo oud als de mensheid. In de negentiende eeuw 

werd de realistische weergave geweldig populair. Kunstenaars die hierin gespe-

cialiseerd waren werden ‘animaliers’ genoemd. Ik denk aan de bronzen leeuwen 

en tijgers van de Fransman Antoine-Louis Barye, of aan al die dierensoorten die 

de Italiaan Rembrandt Bugatti gemaakt heeft. Hij was vaak te vinden in de dieren-

tuin van Antwerpen. Wat de Nederlandse beeldhouwers betreft denk ik aan bij-

voorbeeld Jaap Kaas en Johan Coenraad Altorf. 
 

Je vraagt je wel een beetje af of het in deze tijd nog wel gepast is om zo’n typisch 

macho-dier als grote overheerser met zijn vrouwtjes-volgelingen af te beelden. 

Maar ja, denkbeelden veranderen. Geschiedenis is altijd in beweging. 

 

Meer info - ook over cursussen – op www.annemarieboorsma.nl 

  

https://www.annemarieboorsma.nl/
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Nieuwe galerijvloer gebouw A  
 

Op 13 september a.s. zal de firma “Veelzijdig in vloeren” starten met het 

vernieuwen van de galerijvloeren in gebouw A. Verwacht wordt dat de werk-

zaamheden ca. 14 dagen zullen duren. 

 

De nieuwe galerijvloer is gemaakt van hout composiet. 

Deze galerijvloeren zijn van hoge kwaliteit, slijt- en kras-

vast en zeer duurzaam. Dit materiaalsoort is onder-

houdsarm en behoudt zijn natuurlijke kleur en uitstraling.  
 

We hebben gekozen voor deze toepassing van antislip 

profiel omdat dit een zeer veilige oplossing is voor gale-

rijvloeren in bijvoorbeeld wooncomplexen voor senioren 

of minder mobiele bewoners. Daarnaast zorgt het anti-

slip profiel voor een zeer goede afwatering waardoor 

hout composiet vloeren nooit glad worden. De kleurkeu-

ze is bepaald door de bewoners van gebouw A zelf. 

 

 

Wat betekent dit voor de bewoners van gebouw A? 
 

Vanaf 13 september wordt de oude vloer op de galerij verwijderd. En de daarop-

volgende werkdag wordt de nieuwe vloer gemonteerd. Er wordt gestart op de bo-

venste etage. De nieuwe vlonders worden in de lifthallen op maat gezaagd. De ga-

lerijhekken worden niet vervangen. 
 

U krijgt hiervoor nog een aparte brief van MVGM 

Zorgvastgoed. 
 

 Indien u slecht ter been bent, gebruik maakt 

van een rollator of rolstoel kunt u dit bij ons aan-

geven. De leverancier zal dan zorgen voor een 

tijdelijke voorziening bij uw voordeur, zodat u 

makkelijk uw woning kunt verlaten of betreden. 
 

Voor de overige bewoners geldt, dat zij – totdat 

de nieuwe vlonder is geplaatst – rekening moeten 

houden met een af-/opstapje naar de woning. 
 

Vanaf eind september heeft uw galerij weer een 

nieuwe en mooie uitstraling. 

 

 

 


