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BESTE BEWONERS,
Het jaar 2018 gaat voor onze Stichting de boeken in als een 
bijzonder jaar. Was er begin dit jaar een verandering in de 
medewerkers organisatie en een nieuw samenwerkingsverband 
met Verwey , nu is er een verandering in de bestuursstructuur 
inclusief een statutenwijziging. Daarnaast hebben we onze 
zaken op orde gebracht voor de wet op de privacy. En dat 
alles in het jaar dat wij ons 50-jarig jubileum vieren! Kortom: 
een hectisch jaar voor iedereen. Maar ook een jaar met een 
mooie nieuwe visie op de toekomst. Wist u trouwens dat 
Stichting Duivenvoorde weliswaar op 25 oktober 1968 is 
opgericht maar dat de eerste paal pas op 16 december 1969 is 
geslagen en de officiële start van de bouw van 208 woningen 
en een “dienstenpost” op 13 april 1970 plaatsvond? Voor 
wat die dienstenpost betreft; wij zijn trots op ons huidige 
Dienstencentrum dat een goede toegevoegde waarde biedt aan 
onze woningcomplexen. Tijd daarom in deze Nieuwsbrief voor 
een interview met Geerte Hoogschagen, de beheerder van ons 
Dienstencentrum. En natuurlijk kan het Dienstencentrum niet 
zonder onze vrijwilligers. Daarom wordt ook in deze Nieuwsbrief 
weer een vrijwilliger in het zonnetje gezet. Ik hoop u te zien op 
ons jubileumfeest! Christine Kramer
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ONS JUBILEUMFEEST 
Bijna is het dan zover, onze Stichting 
bestaat 50 jaar en het feest kan gaan 
beginnen! U heeft hier natuurlijk al 
informatie over ontvangen, maar hier 
zetten we alles nog even op een rijtje:

Woensdag 24 oktober trappen we het 
feest af met gratis koffie met lekkers 
én daarbij de gezelligheid van een 
draaiorgel. Bij het Dienstencentrum is 
dat van half 10 tot half 11 ‘s ochtends 
en op de Frekeweg van 11 tot 12 uur. 
U bent van harte welkom. Overigens is 
de koffie en thee de hele week vanaf 

maandag al met korting te verkrijgen.

Nadat er woensdagmiddag 
een besloten bijeenkomst 
voor genodigden is in het 
Dienstencentrum, gaan we met 
iedereen die zich hiervoor heeft 
opgegeven op donderdag 25 oktober 
naar Madurodam. Dat wordt een 
heerlijk dagje weg met de bus waarbij 
ook voor een lekkere lunch wordt 
gezorgd. Gaat u niet mee? Dan krijgt u 
een andere attentie!

Vrijdag 26 oktober zijn er overdag 
en ’s avonds activiteiten voor de 
bewoners (op inschrijving) in ons 
Dienstencentrum. Vrijdagavond 
sluiten we met een mooi feest in het 
Dienstencentrum het jubileumfeest af.

Zo biedt deze feestweek voor 
iedereen wat! Ook zijn er zo nu en 
dan nog wat kleine verrassinkjes 
gedurende de week. En…. u kunt het 
niet vergeten, want natuurlijk ziet het 
er deze week in alle wooncomplexen 
ook extra gezellig uit.

50 JAAR EN HET JAAR 1968
Een 50 jarig bestaan, daar mag je wel 
even bij stilstaan. We bevinden ons 
trouwens in goed gezelschap. Want 
wat of welke organisaties/bedrijven 
bestaan er dit jaar bijvoorbeeld ook 50 
jaar? Zomaar een selectie: Supermarkt 
Hoogvliet, Johma salades, safaripark 
Beekse Bergen, Holiday Inn Leiden, de 
kleurentelevisie, de flatwoningen in 
de Bijlmermeer, de anticonceptiepil, 
de IJtunnel in Amsterdam en Legoland 
Billund.

50 jaar geleden, toen was het 1968. 
In dat jaar waren er meer (positieve 
en ook negatieve) hoogtepunten. 
Herinnert u zich deze nog?

•  Demonstratie van de eerste 
computermuis door de 
Amerikaanse wetenschapper 
Douglas Engelbart.

•  Eerste niertransplantatie UMCG

•  Raket naar de maan (de Apollo 8 
met de astronauten Borman, Lovell 
en Anders) 

•  Aanval van de Vietcong op het door 
de Amerikanen gesteunde Zuid-
Vietnam.

•  Moord op dominee Martin Luther 
King 

•  De Praagse Lente ( Alexander 
Dubcek wil communisme in Tsjecho 
Slowakije hervormen).

•  Invoering Mammoetwet in 
voortgezet onderwijs.

•  De Hongkonggriep eist wereldwijd 
750.000 doden.

•  Hongersnood in Biafra.

•  Oprichting Club van Rome 
(wetenschappers en ondernemers 
richten zich op vraagstukken 
van vervuiling, uitputting van 
hulpbronnen, armoede en 
bevolkingsgroei). 

•  Studentenrellen, onder andere in 
Parijs

•  Italië wordt Europees kampioen 
voetbal

 WAT DOEN LONNY EN GEERTE HIER?
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STICHTING DUIVENVOORDE EN HAAR BEWONERS

Onze Stichting bestaat 50 jaar, maar hoe lang woont u hier al?
In onderstaand overzichtje ziet u vanaf welk jaar de huidige huurovereenkomsten van onze Stichting op dit moment 
lopen! (de grafiek laat na 1992 steeds 2 jaar zien tot heden).

Onze trouwste huurders wonen hier al vanaf 1981 (dus 37 jaar!), 22 huurders “vieren” dit jaar hun 20 jaar of meer 
wonen bij onze Stichting en 136 huurders zijn hier al 10 jaar of langer.

En wat vindt u eigenlijk van het wonen hier? We hebben op onze vraag in de vorige Nieuwsbrief om anekdotes te 
ontvangen één bijzondere inzending gekregen (zie elders in deze Nieuwsbrief). Ook hebben we u de afgelopen weken 
gevraagd om kort en krachtig in één zin aan te geven wat Stichting Duivenvoorde voor u betekent óf wat u de Stichting 
toewenst. Hierbij een greep uit de meer dan 50 leuke antwoorden. 

Stichting Duivenvoorde betekent voor mij:
• “een fijn thuiskomen, waar ik gelukkig ben”

• “warmte en gezelligheid”

• “liefde en aandacht”

• “woonplek waar ik mij thuis voel”

• “allemaal ouderen, maar we zijn jong van hart, uit op contact en gezelligheid”

 
Verder komen de woorden ‘gezelligheid’, ‘saamhorigheid’, ‘sociale contacten’, ‘veiligheid’ en ‘rust’ steeds terug en wenst 
iedereen de Stichting een mooie toekomst waar ouderen nog lang een gezellig thuis kunnen vinden.

Bedankt allemaal!

LOPENDE HUUROVEREENKOMSTEN
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BESTUURSSTRUCTUUR STICHTING DUIVENVOORDE VERNIEUWD
Zoals al eerder is gecommuniceerd, heeft Stichting Duivenvoorde per 1 oktober jl. een nieuwe bestuursstructuur. Hier 
zetten we alles voor de duidelijkheid nog even op een rijtje. 

Waarom een nieuwe structuur?
Met het afscheid van WoonInvest als beheerder en de komst van Verwey Vastgoed is naar de organisatiestructuur 
gekeken. Hierbij hebben we afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers omdat deze taken door Verwey 
worden uitgevoerd. Ook zijn er nieuwe medewerkers Karin van de Plasse (Beleidsmedewerker Bewonerszaken) en Nick 
Sanders (Huismeester ) gekomen. Daarnaast is een aantal bestuursleden afgetreden. Een goed moment om ook naar de 
al 50 jaar oude bestuursstructuur te kijken. Medewerkers en bewoners vinden dat vooral het lange proces van besluiten 
nemen niet efficiënt en bewonersvriendelijk is. Met de nieuwe structuur wil de stichting daar verandering in brengen.

Gezamenlijke verkenning algemeen en dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur heeft de discussie geopend, waarna er samen met het algemeen bestuur besloten is om een 
directeur bestuurder aan te stellen. Dit is Martin Peeringa geworden, die we al kennen als penningmeester en lid van het 
dagelijks bestuur. Hij is per 15 juli als directeur bestuurder in dienst getreden van Stichting Duivenvoorde voor 12 uur 
per week. Samen met de werkorganisatie is hij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Stichting Duivenvoorde. 
Hij heeft de bevoegdheid om besluiten te nemen en wordt in de nieuwe structuur gecontroleerd door een Raad van 
Toezicht (ter vervanging van het algemeen bestuur). Deze Raad van Toezicht is op 1 oktober geïnstalleerd en bestaat 
ook uit een aantal bekende gezichten. In de Raad van Toezicht zitten de volgende personen die ieder een eigen rol en 
deskundigheid hebben:

 Naam Rol in de Raad van Toezicht
 Wim Panneman Lid met als deskundigheid volkshuisvesting en vastgoed
 Fred Vlasblom Lid met als deskundigheid financiën
 Bertie Stoop Lid met als deskundigheid wonen, zorg en welzijn en huurders vertegenwoordiging.
 Nu nog onbekend Lid met als deskundigheid juridisch/bestuur/organisatie

Met deze wijzigingen verwachten we klaar te zijn voor de toekomst.  
Een toekomst waarin langer zelfstandig thuis wonen, betaalbaarheid en duurzaamheid grote thema’s zijn.

HOE ZIET DE NIEUWE STRUCTUUR ERUIT?

Raad van Toezicht

Directeur / Bestuurder

Teamleider

Huismeester
Beleidsmedewerker 

Bewonerszaken
Beheerder 

Dienstencentrum
Externe beheerder
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AVG STICHTING DUIVENVOORDE
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de 
hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Als woningstichting ontkomen wij er niet aan om gegevens 
van onze huurders te verwerken. Wij nemen uw privacy serieus en hanteren een strikt privacy beleid. Wij hanteren met 
betrekking tot privacy de volgende uitgangspunten:

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie. Dit betekent onder meer dat we de gegevens niet verder 
gebruiken dan strikt noodzakelijk is en alle persoonsgegevens ook intern als vertrouwelijk behandelen.

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en zien er op toe dat onze 
leveranciers dat ook doen.

Wij houden ons strikt aan de AVG en overige wet- en regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Op 
onze website kunt u onze privacyverklaring lezen. Heeft u geen computer en wilt u toch de privacyverklaring lezen dan 
kunt u die bij de receptie van het dienstencentrum ophalen.

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Wij hopen dat u allen gezond door de warme en lange zomer van 2018 gekomen bent en dat u toch hebt kunnen 
genieten van de diverse activiteiten.

Na het optreden van “Rondje Hazes”(zie bijgaande foto) in juni, wat een spetterend feest is geweest, hebben we in de 
maand juli geen extra activiteiten gepland, zodat onze vrijwilligers ook op vakantie konden gaan. Alleen Sjoelen, Bingo en 
Klaverjassen zijn doorgegaan.

De maand augustus is begonnen met een mooie busreis op 8 augustus. En ook op 12 september is er wéér een leuke 
busreis geweest. Op 25 augustus hebben we onze jaarlijkse, gezellige BBQ gevierd en op 28 september hebben we van 
een optreden mogen genieten van Troubadour Cees. 

De maand oktober staat in het teken van de viering van het 50 jarig bestaan van Stichting Duivenvoorde. Voor november 
en december staan er ook nog een paar verrassingen geboekt, maar daarvan hoort u nog meer.

EXPOSITIE HILDE ENGELEN 
Momenteel is in het Dienstencentrum een expositie 
te zien van Hilde Engelen. Zij schildert graag met acryl 
gecombineerd met verschillende materialen. Door het 
experimenteren met zand, bijenwas, paraffine, lijm, 
papier, textiel, touw en boomschors komt er diepte in de 
schilderijen. Engelen kreeg onderricht van 20 verschillende 
kunstenaars uit België, Nigeria en Belgrado en leerde 
intuïtief en expressief schilderen.

De expositie is nog tot 4 januari 2019 in het 
Dienstencentrum Duivenvoorde te bewonderen. 5



NIEUWS VAN DE BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE
Deze keer een korte bijdrage van ons. 
Dit betekent niet dat er geen lopende 
zaken meer zijn. We houden de 
spanning erin.

Er is een projectteam gevormd die 
gaat nadenken over het cadeau voor 
het 50-jarig jubileum van Stichting 
Duivenvoorde. We zijn benieuwd 
waar ze op uitkomen en welk cadeau 
het gaat worden. We zullen het zien 
en horen op het feest.

In gebouw H zijn nu alle deuren van 
de keldertoegangen en uitgangen 
elektrisch gemaakt. 

Op 3 september 2018 is al een begin 
gemaakt met het opknappen van de 
plafonds.

In gebouw A is de vloerbedekking op 
de galerijen schoongemaakt.

Bij de benedenwoningen zijn nieuwe 
zonneschermen geplaatst. 

In de gebouwen F en G zijn nieuwe 
strips op de onderste treden van de 
trappen geplaatst.

Er lopende nog verschillende zaken. 
Zodra hier meer over bekend is kunt u 
dat lezen in de volgende 

Nieuwsbrief en op onze website: 
www.bcduivenvoorde.nl

U kunt ons bereiken via de 
brievenbussen in de gebouwen D en 
G, via bovengenoemde website en via 
email: info@bcduivenvoorde.nl

Er zijn klachten binnengekomen over 
roestplekken op radiatoren en stank 
uit het rioolputje.

Indien dit in uw woning het geval is 
kunt u hiervoor Verweij bellen, tel. 
070 2199345

NIEUWS VAN DE BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVOORDE
De Bewoners Commissie Prinsenvoorde en de bewoners feliciteren Stichting Duivenvoorde met haar 50 jarig jubileum en 
hopen dat het een mooie dag met blijvende herinneringen wordt.

Op 27 juli hebben wij weer een gezellige barbecue met de bewoners gehad. Het weer was prachtig, we hadden als 
voorzorg een tent neergezet omdat het vorig jaar noodweer was maar dat was nu niet echt nodig. Al met al een fijne 
middag/avond. 

Nog even een mededeling: er zijn bewoners die veel brood naar beneden gooien. Wilt u er aan denken dat vogels dit 
niet allemaal op kunnen eten en de muizen en ratten het ook lekker vinden. Dus als u GEEN muizen in huis wilt dan graag 
stoppen met halve broden naar beneden te gooien. 

TIPS VAN HET TEAM
Langer zelfstandig wonen
Nu de eisen voor een verblijf in een zorginstelling 
aanzienlijk strenger zijn geworden, is het voor ons 
allen noodzakelijk om langer zelfstandig te blijven 
wonen. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je bijvoorbeeld 
je huis brandveilig, hoe ga je veilig om met je 
persoonsgegevens, hoe zorg je dat je niet beroofd of 
mishandeld wordt? Zo maar wat vragen uit een reeks 
van ‘zorgen’. Een heleboel kun je zelf regelen, maar vaak 
kun je hierbij wel wat hulp en begeleiding gebruiken, 
van de gemeente of van andere instellingen. Waar 
moet je aan denken, wat kun je zelf, waar kun je hulp 
vragen, waarbij kun je hulp krijgen. Om antwoord op die 
vragen te krijgen is er in november in onze gemeente 
een themaweek Langer Zelfstandig Wonen. Over de 
invulling van deze week zal nog informatie volgen, 
maar de week begint met een informatiemiddag en 
een informatiemarkt op maandag 12 november. Dus.. 
reserveer deze middag vast. 14 november in de Groene 
Loper.

LET U EEN BEETJE OP UW BUREN?
Als we langer zelfstandig blijven wonen is het daarbij een 
goede zaak om ook een beetje op elkaar te letten….

U heeft uw buurman of buurvrouw al een tijd niet 
gezien, iemand vertoont verward gedrag of u vermoedt 
verwaarlozing? Kom dan in actie!

Wat kunt u doen? Als u zich zorgen maakt over het welzijn 
van uw buren, bel dan eerst zelf aan om polshoogte te 
nemen. Levert dit niks op, bel dan ons op (070) 320 37 36. 
Gaat het om een levensbedreigende situatie? Bel niet ons, 
maar direct 112.
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ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGER MARIANNE CLAASSEN

Wat doen deze vier dames in dezelfde 
t-shirts? Marianne Claassen legt uit 
dat ze samen met Thea, Tonny en 
Inge (en trouwens ook Fred) een 
wandelclub vormen die elke maandag 
en donderdag vanaf half 2 in een 
uurtje flink doorlopen 5 km wandelen, 
met als doel deze afstand in de 
toekomst uit te breiden. Zo staat er  
 8 december ’s avonds een 
wandeltocht van 7,5 km gepland 
via Madurodam naar Scheveningen. 
Omdat onze Stichting dit een leuk 
idee vindt en wil stimuleren dat méér 
mensen mee gaan wandelen wordt de 
wandelclub met t-shirts gesponsord. 
Aanmelden kan bij Thea of Marianne. 
Inmiddels maken ze ook een geldpotje 
om zo nu en dan iets extra’s te kunnen 

doen. Het leuke van wandelen is het 
bewegen én samen kletsen én de 
natuur zien veranderen. Daarom gaat 
er ook meestal een fototoestel mee.

Al pratend met Marianne wordt 
duidelijk dat zij al 10 jaar met 
veel enthousiasme en plezier als 
vrijwilliger bij allerlei activiteiten in 
het Dienstencentrum helpt. Ze woont 
weliswaar in de wijk Prinsenhof maar 
vindt dat geen enkel bezwaar om naar 
het Dienstencentrum te komen. Haar 
tip is dan ook aan anderen: “Kom 

gezellig en blijf niet thuis zitten”. 
Zelf helpt ze onder andere bij het 
voorbereiden van koersbal, bingo, 
sjoelen en pannenkoeken bakken. Ze 
helpt de tuin en de toiletten netjes 
houden en soms dekt Marianne de 
tafels bij de wereldtafel. Behalve 
bij onze stichting is ze nog actief bij 
welzijn Scheveningen waar ze met 
de tram heen gaat. En thuis heeft ze 
nog een echte hobbykamer waar ze 
kerstkaarten borduurt. Nee, Marianne 
verveelt zich niet.

RIET HEEMSKERK ZORGT VOOR ONS ACHTER DE BAR
Wie Riet Heemskerk kent, kent 
Cindy, en andersom. Want Cindy is 
de grootste (en liefste?) hond die 
bij Duivenvoorde rondloopt. En Riet 
laat haar golden retriever al ruim 8 
jaar 4x per dag uit. Maar daarnaast 
kennen we Riet omdat ze 2x per 
week al 22 jaar vrijwilligster achter 
de bar is op dinsdag en woensdag 
(dank je wel, Riet!). Ze is hier meteen 
toen ze hier kwam wonen al mee 
begonnen. Reden voor haar om 
hier op 55-jarige leeftijd naar toe 
te trekken was haar moeder, die 
hier woonde en zorg nodig had. 
Het zorgen past goed bij Riet, die 
vroeger als kinderverzorgster bij een 
dierenarts werkte, vrijwilliger was op 
scholen, de bardienst verzorgde bij 

korfbal , mantelzorger is voor haar 
partner én behalve voor hond Cindy 
ook voor een kat en tropische vissen 
zorgt. Dat ze nog zo fit is met haar 77 
jaar komt misschien wel door haar 
sportieve verleden als wedstrijd-
turnster, waarbij ze de evenwichtsbalk 
het leukste vond. Riet vindt het 
gezellig om in het Dienstencentrum te 
werken vanwege de contacten die ze 
hierbij heeft. Daarnaast heeft ze het 
gezellig met haar buren. En haar twee 
zoons komen regelmatig op bezoek. 
Hierdoor mist ze de caravanvakanties 
van vroeger niet echt. Al was de tijd 
dat ze een stacaravan hadden bij de 
Rottemeren met een eigen stukje 
tuin, waar ook de hond die ze toen 
had ruimte had, wel érg leuk.
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Het is niet verkeerd te veronderstellen dat iedereen Geerte Hoogschagen, de beheerder van ons Dienstencentrum, kent. 
Maar hoe goed kennen we haar? Tijd voor een interview.

Geerte, sinds wanneer ben jij beheerder van het Dienstencentrum en hoe ben je hier zo terecht gekomen?
“Ik ben hier sinds 2013 werkzaam nadat ik bij Woej als sociaal-cultureel ouderenwerker heb gewerkt. Vanuit Woej 
kende ik dit gebouw, de activiteiten én veel vrijwilligers al, dus toen Woej ging bezuinigen en het Dienstencentrum van 
Duivenvoorde in eigen beheer verder ging, heb ik gesolliciteerd. Bij Woej coördineerde ik allerlei projecten voor de 
55+-ers in Leidschendam-Voorburg. Denk aan het Alzheimercafé, cultuurmenu 55+, welzijnsbezoeken, de Seniorenkrant 
(eindredactie). Nu bij Stichting Duivenvoorde ben ik óók verantwoordelijk voor verschillende ‘projecten’, zoals het 
begeleiden van de 90 vrijwilligers, het afstemmen van de vele activiteiten, de contacten met de huurders van het 
centrum en de exploitatie inclusief vergunningen en licenties van het Dienstencentrum. Wel anders dan bij Woej 
natuurlijk. Hier is mijn doelgroep kleiner maar mijn verantwoordelijkheid groter.

Wat vind je het leukste en wat het lastigste aan je werk hier?
“Het leukste in mijn werk vind ik de samenwerking met de vrijwilligers. Hen helpen met het vinden van werkzaamheden 
waarin ze plezier hebben en op hun plek zijn, geeft mij voldoening. De kick is dat iedereen zo verschillend is maar wel 
hetzelfde doel voor ogen heeft: het zorgen dat de bezoekers zich thuis voelen. Ook het samenwerken met het team vind 
ik plezierig. Nadat ik 5 jaar met de Jokes en Nicolien heb samengewerkt vond ik het wel even moeilijk dat zij hier nu niet 
meer werken. Dat mis ik best. We hebben veel lief en leed samen gedeeld. Gelukkig is de samenwerking met Christine, 
Karin, Nick en onze nieuwe directeur Martin daarentegen ook weer prettig en inspirerend. Het lastigste in mijn werk 
vind ik dat ik altijd mijn tijd moet verdelen. Met 20 uur per week tot mijn beschikking is er te weinig tijd voor gezellige 
gesprekjes met de bewoners of het maken van nieuwe plannen”.

Heb je dan nog speciale toekomstwensen voor het Dienstencentrum, Geerte?
“Nou, eerlijk gezegd ben ik best trots op ons Dienstencentrum. Ik heb natuurlijk de herbouw in 2014 meegemaakt, waar 
ik nauw bij betrokken was. En zoals het er nu uitziet en alles reilt en zeilt vind ik echt geweldig. Al zou het mooi zijn als 
er nog meer bewoners gebruik van zouden maken om zo ook nieuwe sociale contacten op te doen. En andere wensen 
blijven er ook wel natuurlijk. Zo zou ik voor de optredens die hier zijn graag een betere piano willen. Maar ook denk ik 
dat het voor bewoners leuk is als er meer educatieve activiteiten komen, zoals lezingen. Helaas zijn het budget en mijn 
tijd hiervoor niet toereikend”.

Waar geniet jij zelf van en welke wensen heb jij voor jezelf?
“Naast mijn werk, geniet ik van mijn drie kinderen, mijn man Ino, het maken van mooie wandelingen in de natuur, netflix 
kijken, lezen, klassieke muziek luisteren, gezond koken en natuurlijk mijn grootste hobby: het zingen in het Residentie 
Bachkoor. Met dit geweldige koor van 90 man/vrouw hebben we vaak optredens, dus hierin zit veel van mijn vrije tijd. 
Ik ben door dit alles een tevreden mens met eigenlijk maar één wens: zo gezond mogelijk oud worden in een tolerante 
samenleving”.

INTERVIEW MET GEERTE HOOGSCHAGEN
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Overpeinzingen van 2 bewoners die 
reeds lange tijd woonachtig zijn in 
Duivenvoorde, respectievelijk 28 en 
25 jaar. De bewoners zijn Mevrouw 
Carla Bruintjes en Ruud van den Bor.

In de loop der jaren is er nogal wat 
veranderd in ons wooncomplex. 
Ruud van den Bor is in 1993 vanuit 
het verpleeghuis Prinsenhof hier 
komen wonen. Destijds bestond een 
overeenkomst tussen Prinsenhof 
en de Stichting Duivenvoorde, 
dat uitbehandelde patiënten die 
geen eigen adres (meer) hadden 
woonruimte aangeboden kregen in 
woonoord Duivenvoorde. Invaliden 
kregen een woning in flat G, destijds 
het enige aangepaste flatgebouw, 
met automatisch werkende deuren. 
De woningen waren geschikt voor 
rolstoelgebruikers.

Na de laatste renovatie, enige jaren 
geleden, zijn alle woningen aangepast 
zodat het echt een woonoord 
is geworden voor ouderen en 
gehandicapten. Voor je een woning 
kreeg aangeboden moest je eerst 
een ballotage ondergaan. Jarenlang 
heeft de heer George van Kampen 
spreekuur gehad op zaterdagmorgen 
om aan de hand van gestelde regels 
te beoordelen of men hier 
mocht komen wonen. Zo 
moest men binding hebben 
met Leidschendam. Door 
het jarenlange verblijf 
in Prinsenhof was je 
automatisch inwoner van 
Leidschendam geworden, dus 
geen bezwaar. Ook als men 
familieleden in Leidschendam 
had wonen was er geen 
bezwaar. Afgezien natuurlijk 
van andere voorwaarden zoals 
inkomen etc.

Mevr. Bruintjes is hier 
samen met haar man komen 
wonen als medewerkers van 
het alarmeringssysteem. 
De Stichting Duivenvoorde 

beheerde zelf de alarmering en had 
hiervoor 3 echtparen in dienst. Alle 
woningen waren aangesloten op de 
alarmeringsdienst. De echtparen 
waren op te roepen op avonden, 
’s nachts en de weekends. Ook 
voor technische zaken kon men de 
alarmdienst inschakelen. Op een 
gegeven moment is de alarmdienst 
opgeheven en overgenomen door 
Florence.

Wat ons ook nog bijstaat is dat er 
diverse comités bestonden. Ten 
eerste de Bewonerscommissie, 
opgericht in 1972, later omgevormd 
tot Activiteitencommissie, omdat 
er tijdens de vergaderingen vrijwel 
uitsluitend onderwerpen naar 
voren worden gebracht welke te 
maken hadden met de technische 
staat van de huizen. Later is er een 
Bewonerscommissie gekomen omdat 
dit wettelijk vereist was. Verder was 
er het Oranje comité, een comité 
dat allerlei zaken, gerelateerd aan 
het Koningshuis, onder de aandacht 
bracht. De heer Suijkerbuijk was de 
stuwende kracht van het comité.

De relatie met de Stichting en de 
medewerkers is altijd erg goed 

geweest op een kleinigheid na, nl. 
een rechtszaak over de vestiging van 
een kantoor in de tuin tussen de 
flats F en G waarbij 80 % van de tuin 
zou worden opgeofferd. Gelukkig is 
dit onzalige plan nooit gerealiseerd 
omdat de gemeente weigerde de 
benodigde grond te verkopen. Zowel 
Mevr. Bruintjes als ik zijn van mening 
dat het concept van deze woonvorm 
een vrijwel ideale is. De sfeer en 
het gevoel van saamhorigheid 
zijn buitengewoon aangenaam. 
Eenzaamheid behoeft niet voor te 
komen. Er wordt veel georganiseerd 
en aangeboden. Vrijwel alles wat 
georganiseerd of aangeboden wordt 
is zeer laagdrempelig en men kan 
op een eenvoudige wijze in contact 
komen met andere bewoners.

Wat ons ook altijd heeft aangesproken 
is dat het bestuur en de medewerkers 
ten zeerste bij de bewoners zijn 
betrokken in dit unieke woonoord. 
De uitnodiging om gezamenlijk het 
50 jarig bestaan van de Stichting te 
vieren is hiervan het voorbeeld.

Wij hopen hier nog lang te kunnen 
blijven wonen.
Carla Bruintjes, Ruud van den Bor.

INGEZONDEN BIJDRAGE T.G.V. 50 JARIG BESTAAN STICHTING DUIVENVOORDE

9



(wijzigingen voorbehouden)

GEEN CONTANT GELD MEER
Onze stichting is eind september 
overgegaan op een volledig cashless 
betaalsysteem. U kunt nu uitsluitend 
betalen met uw pinpas, uw nieuwe 
Duivenvoordepas en met de KNIP 
app die u kunt downloaden op uw 
mobiele telefoon.

De Duivenvoordepas heeft u 
onlangs van ons gekregen. Op 
de pas hebben wij alvast € 2,50 
gezet, als cadeau van Stichting 
Duivenvoorde. Bij de pas zat een 
brief met daarin uitleg hoe u de 
pas kunt gebruiken, alsook veel 
gestelde vragen en antwoorden. 

Tip: indien uw financiën worden 
beheerd door iemand anders, laat 
de brief dan ook aan hen lezen. Bent 
u de brief kwijt? Bij de receptie van 
het Dienstencentrum kunt u hem 
ophalen.

We hebben gemerkt dat dit 
“nieuwe betalen” voor sommigen 
best lastig of vervelend is en zeker 
even wennen. De vrijwilligers 
hebben hier speciaal tijdens een 
instructiebijeenkomst informatie 
over gekregen. Maar ook hier leggen 
we graag nog een keer uit waarom 
we zijn overgestapt op cashless 

betalen. Belangrijkste reden is 
dat het veiliger is voor zowel de 
gasten als de vrijwilligers en de 
medewerkers. Maar ook gaat het 
afrekenen sneller en gemakkelijker 
en werkt het efficiënter voor 
de vrijwilligers. Tenslotte is het 
kostenbesparend, want contant geld 
afdragen aan de bank kost geld, en 
het tellen van geld en het corrigeren 
van kasverschillen kost tijd en dus 
ook weer geld.

We hopen dat iedereen hier snel 
aan kan wennen en de voordelen 
ervan ook gaat ervaren.

1 0

 DATUM TIJD WAT TOEGANG

 vrijdag 19 okt. 13:30-16:00 film: Finding Neverland € 4,-

 woensdag 24 okt.  zie jubileum weekprogramma

 donderdag 25 okt.  zie jubileum weekprogramma

 vrijdag 26 okt.  zie jubileum weekprogramma

 vrijdag 26 okt. 10:00-12:00 Tap Schoenen

 maandag 5 nov. 19:00-12:00 themabijeenkomst: Brein en Bewegen (Rode Kruis)

 vrijdag 16 nov. 13:30-16:00 film: Down In The Delta € 4,-

 vrijdag 16 nov. 19:30 Van Bach Tot Brazilië, muziektheater  
   (Activiteitencommissie)

 vrijdag 23 nov. 10:00-14:00 boekenmarkt

 maandag 3 dec. 10:00-12:00 themabijeenkomst Koken (Rode Kruis)

 donderdag 13 dec. 19:30 Voorburgs Opera Koor (Activiteitencommissie)

 vrijdag 21 dec. 13:30-16:00 film: Lion € 4,-


