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BESTE BEWONERS,

Wat jammer dat ons jubileumjaar al weer bijna voorbij is. Maar
wat was het leuk allemaal. Uw deelname aan de festiviteiten
was groot en de sfeer geweldig. In deze Nieuwsbrief vindt u
enkele terugblikken. En wat heeft u onze stichting verwend met
prachtige cadeaus. Cadeaus waar iedereen van kan genieten:
de mooie beelden, de zijden bloemen, de ingelijste prenten
en… de nieuwe piano. Bedankt allemaal! Nu maar hopen op
een sfeervolle winter. In ons Dienstencentrum is het in ieder
geval altijd warm en gezellig. Ook zijn we dit jaar gestart met
Verwey Vastgoed. Het was een jaar van ontdekken, van elkaar
leren en aan elkaar wennen. Dit is ook in de evaluatie aan de
orde geweest. Met deze basis kunnen we volgend jaar verder
bouwen aan onze samenwerking. Daarnaast staan er voor 2019
een aantal grote projecten op het programma (aanpak keukens
Frekeweg en aanpak gebouwen F en G). Deze projecten gaan
we samen met de bewoners oppakken. Ik hoop u weer te zien
tijdens de decemberactiviteiten en wens u prettige feestdagen!
Martin Peeringa

MADURODAM

Wat een geweldige dag was het, 25 oktober jl. Er was zoveel te
zien en zoveel gezelligheid bij de koffie, de lunch en de muziek
dat u misschien geen tijd heeft gehad om rustig te luisteren
naar het verhaal van George Maduro en waarom Madurodam
in 1952 is opgericht en naar hem is vernoemd. Daarom hierbij
even in het kort. George Maduro zette zich in tijdens de Tweede
Wereldoorlog als reserveofficier van de Nederlandse Cavalerie
en leidde onder andere in 1940 een aanval in Rijswijk. Nadat
hij was opgepakt, is hij in 1945 aan vlektyfus overleden in het
concentratiekamp Dachau. Toen er geld werd gezocht voor
een miniatuurstad in Nederland waarin getoond werd dat
Nederland na de Tweede Wereldoorlog werd opgebouwd,
schonken de ouders van George Maduro het startkapitaal voor
de miniatuurstad. Ze zagen dit als levende herinnering aan hun
zoon, de oorlogsheld.
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TERUGBLIK 50-JARIG JUBILEUM

Wat een feest was het week 43 ! De vele foto’s getuigen ervan. Natuurlijk hebben velen van u zelf foto’s gemaakt, maar
ook staan er op onze website diverse fotoalbums van onze jubileumfestiviteiten
(zie https://www.stichting-duivenvoorde.nl/fotoalbums). En misschien heeft u de foto’s zelfs al gezien in ons
Dienstencentrum waar we begin november alle foto’s als videovoorstelling hebben laten draaien. De foto’s vertellen het
verhaal, daarom is deze Nieuwsbrief niet compleet zonder toch nog een paar foto’s als terugblik.

TOUR D’AMOUR

Half oktober was er een bijzondere middag in het Dienstencentrum: een Tour d'Amour. Een middag vol verhalen met een
lach, maar soms ook met een brok in de keel. Wethouder Nadine Stemerdink opende de bijeenkomst met de uitspraak:
"Wie je ook bent, jong of oud, blijf zoals je bent. Want iedereen is mooi op zijn eigen manier!". Er werden stukjes
voorgelezen uit de boeken Stormachtig Stil (levensverhalen van roze ouderen) en Nieuwe Namen (levensverhalen van
transgender ouderen) door schrijfster Eveline Van de Putte. Magda Römgens (één van de geïnterviewden in het boek
Stormachtig Stil) vertelde over haar eigen ervaringen als roze oudere. De middag werd muzikaal ingevuld met liederen
gezongen door drag queen Victoria False.
Als u nieuwsgierig bent naar de boeken
van Eveline Van de Putte, dan kunt u de
boeken Stormachtig Stil en Nieuwe namen
lenen in onze Duivenvoorde-bibliotheek.
De middag werd georganiseerd/
mede mogelijk gemaakt door de
Gemeente Leidschendam-Voorburg,
COC Haaglanden, Stichting voor Inclusie
& discriminatie-bestrijding, Stichting
Duivenvoorde en niet te vergeten alle
aanwezigen en geïnteresseerden. De
Tour d'Amour is een initiatief van Eveline
Van de Putte. Met dit programma
maakt zij seksuele- en genderdiversiteit
bespreekbaar.
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CADEAUS VAN BEWONERS AAN STICHTING DUIVENVOORDE VOOR 50 JARIG JUBILEUM
Aan alle bewoners was gevraagd een vrijwillige geldelijke bijdrage te doen voor een cadeau aan de Stichting
Duivenvoorde. Hierop is door de bewoners gul en ruimhartig gereageerd. Het bedrag kwam boven de € 1.000,-- uit.

Om het een cadeau van de bewoners te laten zijn is er een projectteam gevormd, bestaande uit Liesbeth Hoogduin,
Frans van Leeuwen, Amy Groen, Hans Hartog en Bertie Stoop. Na een brainstormsessie: wat kan het zijn, is het
zichtbaar voor de bewoners, kan het geplaatst worden in het Dienstencentrum, zijn we gaan kijken naar etsen van oudLeidschendam, een schilderij van de wijk, een beeld.
Het resultaat is dan uiteindelijk het volgende geworden
3 etsen van Leidschendam, t.w. de houtzaagmolen de Salamander, de sluisjes gezien vanaf Voorschoten en de koepelkerk
aan de sluis. Inmiddels is een passende plaats voor de etsen gevonden en wel in de entreehal van het dienstencentrum.
Verder hebben we nog 2 beeldjes gekocht van de beeldhouwster Corry Ammerlaan, t.w. De Nieuwe Toekomst. De
achtergrondgedachte van Corry hierbij is: Inspireren en verbinden maakt het verschil. U ziet dit beeld staan in de grote
zaal in het midden op de kast.

Daarbij kon ook nog het beeld “De stam van
de organisatie” gekocht worden. Hierbij is
de achtergrondgedachte: De stam van de
organisatie wordt gevormd door mensfiguren
die door hun inzet het geheel doen groeien tot
grote hoogte. Hiervoor wordt nog een plaatsje
gezocht in het Dienstencentrum.
Nadat dit alles is besteld bleek dat er
nog geld over was en daarvoor is een
boeket zijdebloemen gekocht. Dit boeket
staat bij de pilaar in de grote zaal van het
Dienstencentrum.
Dit alles werd overhandigd door dhr.
Scharroo en mevr. De Jong, bewoners
van Duivenvoorde, tijdens de gezellige
bijeenkomst in Madurodam.

COLLECTENIEUWS

Afgelopen september en november ben ik bij u aan de deur geweest om te collecteren voor de Nierstichting en de
Alzheimerstichting.
Voor de Nierstichting heb ik € 330,70 opgehaald en voor de Alzheimerstichting € 321,39.
Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor dit mooie resultaat. Ik hoop dat ik
volgend jaar weer op uw steun kan rekenen. Thea Alberti
Binnenkort is er een nieuwe collecte en wel voor de Hersenstichting.
Liesbeth Hoogduin, bewoonster van Duivenvoorde, komt hiervoor bij u
langs tussen 28 januari en 3 februari 2019.
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DE BLAUWE TRAM

Vrijdag 26 oktober was, als onderdeel van het jubileum-programma, de film de Blauwe tram te zien in ons
Dienstencentrum. Voorafgaand aan de film lieten leden van de Stichting Historisch Genootschap ‘de blauwe tram’ oude
dia’s zien. Met hun verhaal en anekdotes erbij was dit erg interessant. De bewoners die hier bij waren herkenden ook
veel van vroeger.
De stichting is opgericht om documentatie en voorwerpen van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij
veilig te stellen. De NZH exploiteerde van 1881 tot 1961 een groot netwerk van lokale en interlokale tramlijnen in de
regio’s Haarlem, Leiden en Waterland. Najaar 1961 stopte het reizigersvervoer van de NHZ over de rails. Dit tot verdriet
van de reizigers. De allerlaatste tram kreeg een bord “die rotbus wordt nooit zo knus”.
De Stichting bestaat sinds 1985 na de restauratie van een legendarisch Blauwe tramrijtuig, Dit rijtuig, gebouwd in
Budapest, stamt uit 1923 en was als enige rijtuig niet gesloopt omdat het als zomerhuisje werd gebruikt. De renovatie
van dit oude rijtuig door de stichting heeft 10 jaar geduurd. De stichting doet nog veel meer. Wist u bijvoorbeeld dat er
op de plaats waar zich in Voorburg eens de tramremise bevond nu een sierbetonnen bovenleidingmast te zien is? Deze
is voorzien van een plaquette en er is ook een authentiek stuk tramspoor aangelegd. En op de appartementen ernaast is
een afbeelding van de blauwe tram te zien met naast het gebouw een informatiezuil van de gemeente. In 2016 is ook de
stichting De Nieuwe Blauwe Tram opgericht. Deze stichting wil de laatste motorwagen die als blauwe tram dienst deed,
een zogenaamde Tweelings-tram, reconstrueren. Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u als donateur het project steunen en
tweemaal per jaar het blad Bouwen! Die Blauwe! Ontvangen. Zie website: www.denieuweblauwetram.nl

LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

In de vorige Nieuwsbrief is de nieuwe
bestuursstructuur van onze Stichting toegelicht. Maar
welk gezicht hoort bij welke naam? Om dat nog even
duidelijk te hebben is er bij de vergadering van de
Raad van Toezicht een foto voor u gemaakt.
Van links naar rechts ziet u: Fred Vlasblom (lid met
deskundigheid financiën), Wim Panneman, (voorzitter,
tevens lid met als deskundigheid volkshuisvesting en
vastgoed), Martin Peeringa (directeur/bestuurder) en
Bertie Stoop (lid met deskundigheid wonen, zorg en
welzijn en huurders vertegenwoordiging). Inmiddels
is de vacature voor het 4e lid ingevuld. Per 1 januari
2019 zal de heer Tom Norendaal toetreden als lid met
deskundigheid juridisch/bestuur/organisatie.
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AFSCHEID VAN BESTUURSLEDEN

Met de nieuwe Raad van Toezicht heeft onze Stichting afscheid genomen van diverse bestuursleden.
Margaret Zeeman:
Margaret Zeeman nam in oktober 2018 afscheid van Stichting Duivenvoorde nadat zij 13 jaar lang bestuurslid is geweest.
De eerste drie jaar als lid van het Algemeen Bestuur en de laatste 10 jaar als secretaris van het Dagelijks Bestuur. Naast
haar professionele carrière heeft Margaret haar enthousiasme en expertise ingezet om er voor te zorgen dat de huurders
van Stichting Duivenvoorde hier veilig, comfortabel en langer kunnen blijven wonen. Margaret is iemand die met haar
recht door zee mentaliteit anderen weet te enthousiasmeren zodat er daadwerkelijk iets wordt aangepakt. Zo heeft
Margaret de medewerkers van Stichting Duivenvoorde de weg gewezen hoe zij de bewoners konden begeleiden bij de
renovatie van de woningen in 2012 en 2013. Ook heeft zij er voor gezorgd dat er bewonerscommissies zijn gekomen
waardoor de bewoners mee kunnen denken en beslissen over hun woningen en woonomgeving. Margaret heeft het
belang van de bewoners altijd op nummer 1 gezet. Nu gaat Margaret haar energie inzetten bij de Participatieraad. Zij zal
hier zeker net zo enthousiast mee aan de slag gaan als dat zij dat bij Stichting Duivenvoorde heeft gedaan.
Brigitte de Klerk:
Als lid van het Algemeen Bestuur besteedde Brigitte de Klerk vanaf 15 november 2008, gemiddeld 2 uur per week aan
Stichting Duivenvoorde, met eveneens uitschieters tijdens de renovatie. Zij was zeer betrokken bij Duivenvoorde en had
altijd een duidelijke inbreng bij vergaderingen.
Miranda van Niel:
Als lid van AB voor wonen, zorg en welzijn heeft zij met name goede inbreng gehad bij het nadenken over het wonen in
de toekomst. Haar kennis op het gebied van domotica (automatisering in huis) werd vooral duidelijk bij haar lezing op
23 november 2016 bij het afscheid van de heer van Ewijk als voorzitter van onze Stichting.
Lonny de Neuve:
Zeg Duivenvoorde en zie Lonny. Op veel vlakken zeer actief betrokken bij alles in en om Duivenvoorde. Dat is zij nog
steeds, alleen niet meer in een bestuursfunctie, waar ze als lid AB a.i. per 1 maart 2018 toetrad. Nu is zij nog steeds
actief in de Activiteitencommissie en regelt (in alle stilte) heel veel in het Dienstencentrum.

VAN LINKS NAAR RECHTS:
MARGARET ZEEMAN, BRIGITTE DE KLERK, MIRANDA VAN NIEL, LONNY DE NEUVE
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Beste medebewoners, zoals we in de vorige Nieuwsbrief al meldden is voor ons de maand oktober verlopen met alleen
de geplande activiteiten zoals klaverjassen, sjoelen en bingo.
We hebben enorm genoten van het grootse feest dat de Stichting Duivenvoorde ons aanbood naar aanleiding van het 50
jarig bestaan. Zoveel gezellige bijeenkomsten en het uitje naar Madurodam, het was geweldig,
In september hebben nog een optreden van Troubadour Cees gehad, met gezellige liedjes en anekdotes. Bijgaand een
foto van dit optreden.
Op 16 november trad het Muziektheater “Briza” voor ons op en in december kwam het “Voorburgs Operakoor” voor ons
zingen met diverse Kerstliederen.
Wij wensen alle bewoners gezellige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019 toe.

TROUBADOUR CEES

“WEET JE NOG VROEGER”. MUZIEKTHEATER BRIZA

BERICHT VAN DE BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

Ook deze keer hebben we niet zoveel
te melden maar we zitten niet stil en
hebben veel op onze lijst met lopende
zaken staan.
Wat we u wel kunnen vertellen is dat
er een rondje met een afgevaardigde
van de gemeente LeidschendamVoorburg plaatsgevonden heeft en
een aantal bomen bekeken zijn die
op verschillende plaatsen het zicht
op deuren in de wijk verhinderen en
de bomen bij de nooduitgangen van
de gebouwen F en G zijn opnieuw
onder de aandacht van de gemeente
gebracht met de vraag wanneer deze
gekapt gaan worden.

Ook de ongelijke stoeptegels en kuilen
zijn bekeken en er zijn van heel veel
plekken en situaties foto’s gemaakt.
Er is wel onkruid weggehaald en goed
geveegd na het rondje.
Voor meer informatie kunt u kijken op
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De Activiteitencommissie.

onze website:
https://www.bcduivenvoorde.nl

U kunt ons bereiken via de
brievenbussen in de gebouwen D en G
en via onze email:
info@bcduivcenvoorde.nl
Wij wensen u allen hele fijne
feestdagen toe en een heel goed
2019.
VACATURE
In verband met persoonlijke
omstandigheden moet Ria Teisman
haar functie als secretaresse van
de Bewonerscommissie opgeven.
Helaas voor haar en voor de
Bewonerscommissie. Zij doet dit bij de
eerstvolgende jaarvergadering in april
of mei 2019.
Daarom zijn wij op zoek naar
een SECRETARIS VAN DE
BEWONERSCOMMISSIE op vrijwillige
basis.

Dit is een veelomvattende taak,
waarbij het van belang is dat
men de Nederlandse taal goed
beheerst en notulen schrijft van
de commissievergaderingen en de
jaarvergadering. Daarnaast ook
agenda’s opstellen en besluiten
opvolgen. Uiteraard staat de
commissie deze secretaris met raad
en daad terzijde.
Bent u geïnteresseerd deze vrijwillige
taak op u te nemen, neem dan
contact op via:
info@bcduivenvoorde.nl of stuur
een kort briefje via de bekende
brievenbussen in de hallen van
gebouw D en G. Daarbij graag uw
telefoonnummer vermelden, zodat wij
contact met u kunnen opnemen en u
uitgebreid kunnen informeren.

BERICHT VAN DE BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVOORDE

Wist u al dat we sinds kort twee leuke activiteiten hebben in de hal van ons complex? Om de twee maanden houden we
daar een koffieochtend. Tot nu toe vinden de mensen die hier komen het gezellig en
zo praat je eens wat uitgebreider met elkaar. Daarnaast hebben we één keer in
de twee weken op donderdagmiddag een kaartmiddag. Komt u ook?
Dit jaar hebben we ook wat aandacht gehad voor Sinterklaas door
wat lekkers te doen in de klaargezette schoen.
Voor nu wensen we iedereen prettige feestdagen
en een goede jaarwisseling!

NICK SANDERS, UW HUISMEESTER

Vanaf 3 januari van dit jaar heeft u al kennis kunnen maken met Nick Sanders, die vanuit Verwey 12 uur per week
bij onze Stichting, als opvolger van John Velthuizen, de taken van huismeester vervult. En omdat hij dat naar
volle tevredenheid doet en hierbij in een grote behoefte van iedereen voorziet, is besloten ( in overleg met de
Bewonerscommissies) dat Nick vanaf 5 november jl. meer uren per week ingezet kon worden. Op dit moment is dat nog
via een uitzendbureau, via Verwey, maar vanaf 1 januari 2019 mogelijk rechtstreeks in dienst van onze Stichting. Dit voor
32 uur per week, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Dat Nick én handig is, hulpvaardig én gemakkelijk in de omgang blijkt al uit zijn werkverleden. Begonnen als loodgieter
had hij al veel contact met bewoners. Daarna als huismeester bij de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam nog meer.
Nick (48 jaar) vindt het belangrijk dat bewoners hem aan durven te spreken als zij hulp nodig hebben bij technische
probleempjes in de woning of de woonomgeving. Bij zijn vaste rondes in alle gebouwen waarbij hij de verwarming, de
verlichting, het trappenhuis, de schoonmaak, de entree
e.d. controleert wordt hij dan ook vaak aangesproken
door bewoners die om hulp vragen en waarvoor hij graag
een oplossing zoekt. Daarbij kan hij niet altijd alles meteen
oplossen. Bepaalde klachten geeft hij door aan Verwey die
dat weer bij derden neerlegt. Hierdoor kan een oplossing
wel eens wat langer duren. Ook grote zaken in de woning
die om investeringen vragen moet hij aan de bestuurder
overlaten. Dat neemt niet weg dat iedereen al heel blij
met Nick is. Hij denkt vanuit de huurder, is eerlijk en, zoals
een echte Rotterdammer, heel direct. Want dat hij uit
Rotterdam komt, is goed hoorbaar. Hij woont daar naar
tevredenheid met zijn vriendin en zoon van 12 jaar. In de
zomer gaat hij graag naar het strand in Hoek van Holland.
Hij houdt niet van het gure winterse weer dat er aan
komt. In de verre toekomst, als pensionado, lonkt Spanje.

TIPS VAN HET TEAM

Langer zelfstandig wonen
Wist u dat de gemeente samen met diverse partners u graag helpt met informatie, advies en regelingen bij het langer
zelfstandig wonen? Praktische tips en verwijzingen om u hierbij te helpen geeft de gemeente in de ‘wegwijzer langer
zelfstandig wonen”. Hierin staan onder andere telefoonnummers voor beweegactiviteiten, welzijnscoaches, activiteiten,
maatjes om samen leuke dingen te doen, de ooievaarspas voor kortingen en het sociaal servicepunt voor de wet
maatschappelijke ondersteuning. Meer informatie via de gemeente, telefoonnummer 14 070
Valtraining en valpreventie
Wist u dat uit onderzoek is gebleken dat per week ruim 700 ouderen in een ziekenhuis worden opgenomen na een
val? De kans op vallen neemt bij ouderen namelijk toe door bijvoorbeeld spierkrachtverlies, minder goede voeding of
bijwerkingen van medicijnen. Fysiotherapeuten hebben hier aandacht voor door cursussen valpreventie aan te bieden.
Misschien een idee voor u?
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VRIJWILLIGERSDAG

Vrijdag 7 december was het weer landelijke vrijwilligersdag. En natuurlijk deed onze Stichting daar ook aan mee. Want
wat zijn wij zonder onze trouwe vrijwilligers? In deze Nieuwsbrief hebben we elke keer speciale aandacht voor één van
hen, maar we zijn heel blij met iedereen. Zo blijft het mogelijk om alle leuke dingen te doen in ons dienstencentrum.
Wist u trouwens dat door de Verenigde Naties 5 december is uitgeroepen tot de 'Internationale Vrijwilligersdag'
(International Volunteer Day). Deze door de vrijwilligersorganisaties van de Verenigde Naties ingestelde dag om
wereldwijd het vrijwilligerswerk respect te tonen en te promoten bestaat sinds 1986.

TIP VOOR DE KERST?

‘Voor een betere spijsvertering drink ik bier,
als ik geen trek heb drink ik witte wijn, bij
lage bloeddruk rode wijn, bij hoge bloeddruk
cognac en als ik verkouden ben gebruik ik
slivovitsj.’
En wanneer drinkt u water?
‘Zo’n ellendige ziekte heb ik nog nooit gehad!’
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GOED VOORNEMEN VOOR HET NIEUWE JAAR?

Ik ben niet meer wie ik was
Die alles deed wat anderen van mij verwachtten
Ik doe nu wat ik zelf wil
Luister naar mezelf en volg mijn hart
Dus als je tegen mij zegt:
“Je bent veranderd”
Dan zeg ik: “Nee, ik ben gewoon gestopt met leven zoals jij dat zou
willen”
Auteur: Willem Buijse, Glasblazer/Entertainer

ENTHOUSIASTE GASTVROUW MARIAN VAN DER KRAAN

Tussen alle vrijwilligers die tijdens feestjes en bijeenkomsten voor de hapjes en drankjes zorgen, valt Marian (69 jaar) op.
Ook tijdens de jubileumfeestweek recent. Dit omdat het lijkt alsof ze nooit anders heeft gedaan. Ze straalt een zekere
professionaliteit uit.
Tijdens ons interview met haar werd duidelijk hoe dat
komt. Marian is vaker gastvrouw geweest. Bijvoorbeeld
bij Theater Ludens in Voorburg. En ook in haar
werkzame leven (47 jaar) als verpleegster, pedicure en
doktersassistente, met heel wat mensen omgegaan.
Dat Marian” pas” drie jaar bij Stichting Duivenvoorde
woont, is niet te merken. Zij is bekend bij velen en niet
alleen omdat ze graag gebruik maakt van de faciliteiten
van het Dienstencentrum, maar vooral omdat ze het zo
leuk vindt om hand en spandiensten te verrichten, dat ze
gevraagd word om bij van alles te helpen. Haar buurvrouw
Hannie Hulcher (bleek ook een oud collega te zijn) heeft
haar geïntroduceerd en ingewerkt in het vrijwilligerswerk
o.a. 1x per week aan de receptie,1x per maand op zondag
de koffie en lunch helpen verzorgen, en verder waar
nodig, van vouwwerk tot soppen.
Buiten Duivenvoorde is haar grootste hobby ; TONEEL
SPELEN (al 50 jaar bij Toneelgroep HAAG) en lekker
actief blijven door Yoga en Pilatus. Oppassen op de
kleinkinderen van haar broer. En reizen naar verre oorden
met de familie, heerlijk vooruitzicht telkens weer.
Maar ook fijn weer te kunnen landen op Duivenvoorde
waar ze heerlijk woont. Haar advies is dan ook : neem uw
buurman of buurvrouw eens mee naar de activiteiten van
onze stichting.

WAT IS ER TE DOEN MET DE FEESTDAGEN?

Het wordt weer gezellig in ons Dienstencentrum met de feestdagen. Op maandag
24 december hebben we een lekkere (gratis) kersttraktatie tussen 9.00 en
12.00 uur voor iedereen die een kopje koffie of thee bestelt.
Op Tweede Kerstdag kunt u met elkaar genieten van de
zondagse koffie/lunch als u zich hiervoor tijdig heeft
opgegeven (en betaald).
De laatste dag van dit jaar, maandag 31 december,
hebben we voor iedereen een heerlijke (gratis)
oliebol bij een betaald kopje koffie of thee, tussen
9.00 en 12.00 uur. En voor wie gereserveerd heeft,
is er een oudejaarsavond met drankjes, hapjes,
spelletjes en muziek.
In verband met de feestdagen is het
Dienstencentrum op maandag 24 en
maandag 31 december vanaf 12.00 uur
gesloten.
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Wijzigingen voorbehouden

DATUM
Maandag 24 december

TIJD

WAT

9.00 – 12.00

koffie/thee met gratis kersttraktatie

Woensdag 26 december 11.00- 13.00
			
Maandag 31 december

9.00 – 12.00

TOEGANG

zondagse koffie/lunch
(indien gereserveerd)
koffie/thee met gratis oliebol

		 20.00 – 01.00 Oud & Nieuw vieren
			
(indien gereserveerd)
Woensdag 2 januari 15.00 – 16.00 Nieuwjaarsreceptie
			
(Activiteitencommissie)
Vrijdag 18 januari
Vrijdag 15 februari

13.30 – 16.30 film: Victoria & Abdul
13.30 – 16.30 film: The best exotic Marigold Hotel

Zondag 24 februari 14.00 – 17.00 Carnaval
			
(Activiteitencommissie)
Vrijdag 15 maart
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13.30 – 16.30 film: And so it goes

Vrijdag 12 april

10.00 – 13.00 tweedehands boekenmarkt

Vrijdag 19 april

13.30- 16.30

Vrijdag 17 mei

€ 6,50

film: Message in a bottle

13.30 – 16.30 film: Someting’s gotta give

€ 12,50

