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BESTE BEWONERS,
Hier ligt ie weer, de eerste nieuwbrief van het nieuwe jaar. 
Het voorjaar is weer begonnen. Alle vogels zijn druk bezig 
met het bouwen van een nieuw nestje. Ook wij hebben 
voor het komende jaar een begroting gemaakt met allemaal 
nieuwe ideeën om onze woningen goed te houden. Dit was 
nog niet zo eenvoudig. Enerzijds moeten we investeren in de 
kwaliteit van de woningen en anderzijds willen we de huren 
ook betaalbaar houden. Met de huidige begroting is dit gelukt. 
Stichting Duivenvoorde is financieel gezond. Wel gaan we dit 
jaar kijken naar de lange termijn om antwoorden te formuleren 
op toekomstige uitdagingen. En die uitdagingen zijn er zeker. 
Denkt u maar aan de vergrijzing van onze samenleving en 
het langer zelfstandig wonen, maar ook aan duurzaamheid, 
aardgasloos koken en verwarmen van uw woning en 
noodzakelijke verjonging van ons woningbezit. Hierbij staat 
het toegankelijk en veilig maken en houden van de woningen 
centraal. We zullen onze bewoners steeds meer gaan betrekken 
bij hun woonomgeving. Zo spreken we structureel met de 
bewonerscommissie over het te voeren beleid. Hierbij kunt u 
bijvoorbeeld denken aan het formuleren van een basiskwaliteit 
van de woning. Een ander mooi voorbeeld is de extra inzet van 
onze huismeester Nick. Daarnaast gaan we werken met tijdelijke 
bewonersadviesgroepen (BAG) voor specifieke projecten zoals 
de keukenvervanging aan de Frekeweg. 

Tevens gaan we dit jaar nadenken over de toekomst van Stichting 
Duivenvoorde. Dit wordt verwoord in een visie en strategie voor 
de toekomst die we financieel vertalen in de begroting 2020.

Fijn wonen stimuleren we ook met gezellige activiteiten 
voor wie dat wil. De nieuwjaarsbijeenkomst, het carnaval en 
het kozakkenkoor zijn daar weer mooie voorbeelden van de 
afgelopen maanden. En ook de komende tijd is er weer veel te 
doen en te beleven in ons Dienstencentrum. Dit mede dankzij de 
vrijwilligers en de partners waarmee we samenwerken. Ik wens 
u dan ook een mooi voorjaar toe.

Martin Peeringa
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AANPASSING GROTE ZAAL
Hebt u het al opgemerkt? De kast in de zaal is verplaatsbaar gemaakt! Dit is al tijden een grote wens van de 
activiteitencommissie (en anderen). Door de kast verplaatsbaar te maken kan de zaal nu optimaler benut worden. Zo is 
de ruimte nu flexibeler in te delen. Bij optredens schuiven we de kast nu gewoon aan de kant en ontstaat er één grote 
ruimte. Dat was bij carnaval meteen al heel prettig.

BEHEERDER DIENSTENCENTRUM
U heeft het al gemerkt, onze beheerder van het Dienstencentrum, Geerte Hoogschagen, is helaas al enige tijd door 
ziekte afwezig. Wij hopen dat zij snel herstelt en haar werkzaamheden kan hervatten. Inmiddels hebben we gelukkig 
voor tijdelijk een vervanger kunnen vinden: Alex Broekhart. Alex is in dienst via uitzendbureau Rvaring. Hij heeft ervaring 
als zelfstandig ondernemer in de uitzendbranche en als organisator van evenementen. Daarnaast is Alex ook muzikant.

NIEUWS “VAN HET DIENSTENCENTRUM” 
Naaister Aslam
Draagt u kleding niet meer omdat er een kleine reparatie 
nodig is die u zelf te lastig vindt? Sinds 31 januari kunt u voor 
kleine kledingreparaties elke donderdag tussen 14.00 en 
16.00 uur terecht bij Aslam. Zij is te vinden in spreekkamer 1 
in het Dienstencentrum en verricht voor  
€ 5,- een kleine kledingreparatie voor u. En is het wat meer 
of ingewikkelder? Dan kunt u een prijs met haar afspreken.

Computerles
Wilt u meer uit uw tablet, laptop, mobiel, smartphone, ipad 
of desktop halen? Zit u met vragen of problemen? Voor een 
computerles in het Dienstencentrum kunt u zich opgeven bij 
de receptie of via telefoonnummer 070 3014015. Voor € 2,50 
per uur kunt u op een tijdstip die u uitkomt veel leren.

Ouderengym 
Sinds kort is er elke vrijdag van 12.30 uur tot 13.30 uur 
ouderengym, georganiseerd door Gymnova, in ons 
Dienstencentrum. Voor een gratis proefles kunt u zo 
binnenlopen. Na de proefles is inschrijving mogelijk via het 
telefoon nummer 070-3200890. Voor een strippenkaart met 
8 lessen betaalt u dan € 20,-. De mensen die al begonnen zijn 
met de sport- en speloefeningen zijn erg enthousiast. Na de 
les voelt men zich fitter met meer energie.

Rommel-/creamarkt
Vindt u een rommelmarkt ook altijd zo gezellig? Op vrijdag 
31 mei kunt u gezellig tussen 12 en 16 uur terecht in ons 
Dienstencentrum. Op de rommelmarkt zal ook veel te vinden 
zijn op creatief gebied.

Pianomuziek
Elke 1e woensdag van de maand speelt “onze” pianist voor u.
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NICO STAPEL, ONDERNEMENDE BEWONER
Nico (65 jaar) kennen we als een gezellige, enthousiaste bewoner die met 
iedereen praatjes maakt en voor iedereen zo nodig klaar staat om te helpen. 
Dat sociale van Nico is niet zo vreemd als we bedenken dat hij tot twee jaar 
geleden ruim 35 jaar het café The Penthouse Pub in Leidschendam heeft 
gerund. Ook was hij bijna 15 jaar lang de medeorganisator van het Oud & 
Nieuwfeest in de Fluit én is hij scheidsrechter geweest bij RKAVV. Een echt 
mensen-mens dus en daarbij een ras-Leidschendammer, want geboren in de 
Nieuwstraat, gevolgd door opleiding en banen in Leidschendam.

Maar nu dus zo’n 5 jaar woonachtig bij ons in Duivenvoorde. Waar hij 
overigens al langer bekend is omdat zijn vader en moeder hier ook al 
woonden (tot respectievelijk 2000 en 2016) en broer Ben nu ook. Sinds kort 
woont ook Nico’s vriendin, terug uit Zweden, in Duivenvoorde. Zijn twee 
dochters, twee kleinkinderen én overgroot-kleinkind ziet hij regelmatig. Zo 
ook deze winter op het jaarlijkse wintersportuitje.

Nico heeft het erg naar zijn zin hier. Wel ziet hij als ex-ondernemer allerlei 
mogelijkheden om het nóg gezelliger en aantrekkelijker te maken in het 
Dienstencentrum, onder andere door meer activiteiten. Hij wil hier zelf ook 
graag bij helpen. Vorig jaar heeft hij al een zeer geslaagde mosselavond 

georganiseerd, dat dit jaar vast herhaald zal worden. Zo nu en dan helpt hij ook wat achter de bar, maar… zoals hij zelf 
zegt, hij zit tegenwoordig liever aan de bar. Dat hij graag een biertje lust blijkt ook uit het feit dat hij (samen met een 
kennis) een eigen bier op de markt heeft gebracht met de toepasselijke naam “de Leytsendamse Lurk’. Dit als weissen 
bier én als bokbier. 

Sportief is Nico ook, bijvoorbeeld bij EHC. Hij traint nog wekelijks in de sporthal op de Achterweg. En met broer Ben 
zwemt Nico graag in het Hofbad Dit ondanks het feit dat zijn linkerbeen niet meer helemaal goed functioneert. Maar dit 
restverschijnsel als gevolg van een tumor in zijn hoofd in 2010 hindert hem niet echt, wetend dat hij zo goed hersteld is. 
Voor RKAVV is hij nog steeds actief door jaarlijks (al vanaf 1992) op eerste Paasdag een auto-puzzelrit te verzorgen voor 
zo’n 100 mensen. Zijn eigen busje heeft Nico wel recent verkocht. En in het Dienstencentrum van Stichting Duivenvoorde 
legt Nico graag een kaartje of speelt biljart. Hij roept medebewoners op ook gezellig naar het Dienstencentrum te komen 
om elkaar te ontmoeten

RESULTAAT ACTIE SCOUTING 
Beste bewoners van de Frekeweg, Namens scouting St. 
Maarten-Hildegard wil ik u hartelijk danken voor de fantastische 
hoeveelheden papier en karton die u voor ons verzamelde het 
afgelopen jaar. De totale opbrengst van uw complex bedroeg 
3.970 kg. Wij zijn hier er blij mee, want over elke kilo papier 
wat u in de papiercontainer doet krijgen wij subsidie van de 
gemeente. Scouting kan dit goed gebruiken! Wij hopen dat wij 
op u mogen blijven rekenen, de papiercontainers blijven staan 
in uw flat.

Met vriendelijke groeten, C.J.C. van Ingen-Van Riet....

RESULTAAT COLLECTE HERSENSTICHTING
Beste bewoners van Centrum Duivenvoorde, het bedrag 
dat ik voor de Hersenstichting ophaalde bij u bedraagt  
€ 204,75. Ik vond het leuk u te ontmoeten, met een gift 
voor de Hersenstichting voor onderzoek. Mocht ik u gemist 
hebben dan zou u nog kunnen storten op IBAN:  
NL18 INGB 0000 860 t.n.v. Hersenstichting Den Haag. 
Volgend jaar, weer voor de 4e maal, hoop ik aan uw deur 
te komen.

Bewoonster, Liesbeth Hoogduin.

Oproepje Crea-club
Wij zoeken gezellige dames voor de maandagmiddag-crea-club. We kunnen dan van 13.30 tot 15.30 uur gezellig met elkaar creatief bezig zijn in het Dienstencentrum. Zo maken we kaarten, of we breien, borduren en haken of we tekenen mandala in kleur. Ook gewoon kletsen kan natuurlijk, gewoon wat je zelf wil. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee. Bij mij kun je wol of borduurzij of andere dingen die je nodig hebt kopen. Kom gezellig eens kijken,

Mevr. L. Timmermans
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EVEN BIJPRATEN DOOR DE BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE
Op woensdag 24 april a.s. houden wij 
onze jaarvergadering. Aanvang 19.30 
uur. Verdere informatie volgt. Wij 
hopen u daar te ontmoeten.

Naar aanleiding van onze oproep voor 
en nieuwe secretaris kunnen wij u 
melden dat er een bewoonster bereid 
is deze taak op zich te nemen. Haar 
naam is Liesje Boer.

Zij gaat vanaf nu meedoen met de 
vergaderingen en wordt ingewerkt 
door Ria Teisman.

Op de jaarvergadering zal Liesje 
voorgesteld worden en de bewoners 
gevraagd worden hiermee in te 
stemmen. Nadat de bewoners 
akkoord zijn gegaan met de nieuwe 
secretaris zal er van Ria Teisman 

afscheid genomen worden als 
secretaris van de Bewonerscommissie. 
Ria heeft zich 5 jaar met hart en ziel 
ingezet voor deze taak en daar past 
een “hartelijk dank je wel” bij.

Na het rondje met een ambtenaar van 
de gemeente Leidschendam-Voorburg 
is het nog niet duidelijk wat er gaat 
gebeuren. We houden een vinger aan 
de pols.

We hebben samen met de heer 
van Reenen van de fa Verwey 
een inventarisatie verlichting 
trappenhuizen, hallen en gangen in 
alle gebouwen gehouden. Waar nodig 
wordt het aangepakt.

Op de hekken van de tuin (o.a. naar 
het bruggetje) hangt een bordje met 

“hek op slot”. Het gebeurt regelmatig 
dat het hek niet op slot is of soms 
helemaal niet dicht is.

Wij vragen u vriendelijk hierop te 
letten voor uw eigen veiligheid en de 
veiligheid van anderen.

We hadden een g-mail account 
waarop u ons via de mail kon 
bereiken. Dit adres is opgeheven.

U kunt ons nu alleen per mail via 
info@bcduivenvoorde.nl bereiken of 
via de website, kopje contact,  
https://www.bcduivenvoorde.nl

U kunt ons ook voor zaken van 
algemeen belang schriftelijk bereiken 
via de bekende brievenbussen in de 
gebouwen D en G

STEMBUREAU IN ONS DIENSTENCENTRUM
Het was weer een komen en gaan in ons Dienstencentrum op woensdag 20 maart. Wat was er voor bijzonders? Bij 
het stembureau dat bij ons was ingericht kon men stemmen voor de Provinciale Staten én voor de waterschappen. De 
laatste keer dat dit kon was op 18 maart 2015.

De opkomst bij beide verkiezingen is altijd lager dan bij de verkiezingen voor de 2e kamer. Het leeft minder omdat 
we er in het algemeen minder van weten en mee bezig zijn. Daarom nog even: wat doen de Provinciale Staten? De 
voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door 
gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de 
provincie. De commissaris van de Koning is voorzitter van de provinciale staten en van het college van gedeputeerde 
staten en wordt door de regering benoemd voor een periode van 6 jaar.

En wat doen de waterschappen? Waterschappen in Nederland zorgen voor de waterhuishouding, voor het beheer van 
dijken en sluizen, de juiste waterstand en voor zuivering van afvalwater. Er zijn 21 waterschappen in Nederland met 
elk een gekozen algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen worden voorgezeten door een dijkgraaf of 
watergraaf.

Op 23 mei zal er weer een stembureau worden ingericht in het Dienstencentrum en wel voor de Europese 
Parlementsverkiezingen. U kunt dan weer terecht van 07.30 uur tot 21.00 uur. De verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure 
voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats: wel allemaal in de 
week van 23 mei tot en met 26 mei 2019. De Europees Parlementsverkiezing vond voor het eerst plaats in 1979. In 
dat jaar bestond het Europees Parlement nog uit 410 leden, afkomstig uit 9 EG-lidstaten. Het tegenwoordige Europees 
Parlement bestaat uit 751 zetels uit 28 lidstaten. Uit iedere lidstaat is een vast aantal parlementariërs afkomstig; 
afhankelijk van het aantal inwoners. 26 Europarlementariërs vertegenwoordigen de Nederlandse EU-burgers. 
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NIEUWS VAN DE BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVOORDE (EN HANS HARTOG)
Wat een gezellig initiatief van de Bewonerscommissie Prinsenvoorde: een lekkere ‘snertmiddag’. Op 22 februari lieten 
veel bewoners van de Frekeweg het zich goed smaken. Was er op 6 februari al in het Dienstencentrum Duivenvoorde 
eigengemaakte erwtensoep, op 22 februari werd dit nog eens extra door de BWC Prinsenvoorde gedaan voor de 
bewoners van de Frekeweg. Dit jaar zullen er meerdere van dit soort gezellige bijeenkomsten aan de Frekeweg 
gaan komen. En omdat de Frekeweg geen eigen activiteitencommissie heeft en niet iedereen in staat is om voor 
activiteiten naar het Dienstencentrum te komen, doet de Bewonerscommissie dat er bij. Zo was er ook een ‘eigen’ 
Nieuwjaarsreceptie bij Prinsenvoorde.

Wel is het zo dat mensen met elkaar een busje van de Woej kunnen regelen om naar activiteiten in het Dienstencentrum 
te komen. Een mooi nieuw initiatief is trouwens dat de beheerder van het Dienstencentrum Woej kan vragen om even 
iemand mee te nemen (voor € 1,-) op een tijdstip dat bus 46 zijn ronde maakt langs o.a. het Dienstencentrum.

Maar voor een gezellige kaartmiddag met drankje kan iedereen ook gewoon één keer per 14 dagen terecht in de hal van 
Prinsenvoorde. Verder is het mogelijk om met iemand van de bewonerscommissie te praten op de koffie-ochtenden die 
één keer per kwartaal georganiseerd worden. De bewonerscommissie vergadert elke 6 weken en heeft ook elk kwartaal 
een overleg met het team en Verwey. Dan komen diverse zaken met betrekking tot de woning en de woonomgeving aan 
de orde. Afgelopen jaar kon iedereen meedenken over onder andere de liften, dit jaar staan de nieuwe keukens volop in 
de belangstelling, aldus de voorzitter van de Bewonerscommissie, Hans Hartog.

Hans (64 jaar) woont inmiddels vijf jaar aan de Frekeweg en is nu ruim twee jaar voorzitter van de Bewonerscommissie. 
Hierin werkt hij prettig samen met Lydia van der Ham (secretaris), Amy Groen (penningmeester) en Hans van Noort (lid 
en aanspreekpunt voor technische zaken)

Hans Hartog zien we ook op de dinsdagochtenden in het Dienstencentrum achter de bar en op de woensdagen in de 
keuken voor de wereldtafel. Dit alles doet hij naast zijn werk. Hij heeft een eigen bedrijf dat zich bezighoudt met het 
maken, inkopen en verkopen van bijzondere sieraden. Hij heeft het zo druk dat er van een vakantie weinig komt. Zo is 
hij in de zomer op vele lifestyle markten en festivals te vinden. We hopen binnenkort bij Duivenvoorde ook iets van zijn 
ringen, armbanden, oorbellen en horloges te zien!
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
Wat waren er de afgelopen tijd weer leuke activiteiten waar u allen ook gezellig aan hebt mee gedaan. Op 13 december 
2018 heeft het Voorburgs Operakoor voor ons opgetreden. Het was een Jubileumjaar voor het koor want ze bestonden 
zestig jaar. Het was prachtig, in één woord. Ook het solo optreden van de Sopraan was geweldig. Als dank voor hun 
optreden en om het 60 jarig jubileum af te sluiten kreeg ieder van de koorleden een roos aangeboden.

Op 2 januari was er onze Nieuwjaarsreceptie (zie foto) en het was heel erg gezellig. Heel veel mensen die ons, en elkaar, 
de hand kwamen drukken en een voorspoedig jaar kwamen wensen. Het lijkt wel of het ieder jaar drukker wordt. Het 
was echt mooi om iedereen met een vrolijk gezicht te ontmoeten. 

Voor zondag 24 februari hadden we het carnavalfeest georganiseerd. Het was weer heel wat (zie foto). Een optreden van 
“de Reiko’s met ondersteuning van een Blaaskapel en nog een paar verrassingen. Er was afwisseling met de Reiko’s en de 
blaaskapel en het was een genot iedereen zo enthousiast te zien. Echt voor herhaling vatbaar!

In maart tenslotte hadden we het Kozakkenkoor.

Nu, in april, begint het nieuwe bus seizoen weer, dus zo u ziet er is weer heel wat te beleven.
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EXPOSITIE
Vanaf 1 april hangt er in de gang van het Dienstencentrum een expositie van de leerlingen 
van de schilderclub van Stichting Duivenvoorde; leerlingen van de heer Jille van der Veen. 
Wilt u ook exposeren? Neem contact op met de beheerder, G. Hoogschagen, T 070 301 4014

TIPS VAN HET TEAM
•  Grofvuil: we zien vaak dat grofvuil te vroeg buiten wordt gezet. Om 

te zorgen dat het wordt meegenomen moet het grofvuil op de 
ophaaldag vóór 7.30 uur buiten staan. Dit is natuurlijk behoorlijk 
vroeg, waardoor de meeste mensen het al de avond ervoor 
buiten willen zetten. Maar hiervoor heeft Avalex per gemeente 
regels opgesteld. Voor onze gemeente geldt het volgende: 
“grofvuil mag u vanaf 21:00 uur op de avond voorafgaand aan de 
ophaalafspraak buiten plaatsen”. Zomaar ‘spullen” buiten zetten 
mag niet. Bel voor het maken van een ophaalafspraak gratis Avalex 
Klanten Contact Centrum op werkdagen van 8.00 – 12.00 uur:  
0900-0507

•  Buitenkant balkon: weet u dat er niets aan de buitenkant van het balkon 
gehangen mag worden? Dat geldt bijvoorbeeld voor beddengoed 
en was. De was mag alleen op een rek achter het schot worden 
opgehangen. Graag uw aandacht hiervoor. Het geldt ook voor 
plantenbakken (zelfs voor halve plantenbakken). Dit heeft te 
maken met de veiligheid en het voorkomen van overlast. Als de 
bakken op of aan de buitenkant van de balustrade hangen, dan 
kunnen ze vallen. Bij het water geven kunnen de benedenburen 
overlast krijgen. 

•  Nog meer tips voor bloembakken op het balkon, want nu het 
voorjaar is begonnen is het natuurlijk de ideale tijd voor bloembakken. 
Maak gaten in de bloembakken, zodat het water kan wegstromen en 
plaats potscherven boven de gaten, zodat de aarde niet wegstroomt 
en uw balkonvloer schoon blijft. Als u bloembakken op of aan uw 
balkon bevestigt, is het van belang dat u dit correct en veilig doet. 
Bij voorkeur gebruikt u niet-metalen haken om beschadigingen 
te voorkomen. Voor extra steun kunt u nog gebruik maken van 
geplastificeerd draad. Zet bij storm de bloembakken op de 
vloer van uw balkon. Wanneer een (vallende) bloembak schade 
veroorzaakt, dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. 

•  Berging: Let op, het opslaan of bewaren van gevaarlijke of 
brandbare stoffen in de berging is strikt verboden. Ook is het niet 
toegestaan om bromfietsen of motoren in de berging of de gangen 
te starten. Dit niet alleen vanwege de geluidsoverlast, maar ook in 
verband met uitlaatgassen.
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NADER KENNISMAKEN MET DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Wim Panneman

Bertie Stoop

Mijn naam is Wim Panneman, 61 jaar oud, woonachtig in Wateringen, getrouwd met 
Mirjam en twee zoons van 21 en 24 jaar oud. In 2016 ben ik toegetreden in het 

dagelijks bestuur van Stichting Duivenvoorde met als specifieke deskundigheid 
het beheer van vastgoed. Momenteel ben ik voorzitter van de Raad 

van Toezicht. In de dagelijkse praktijk ben ik werkzaam als manager 
vastgoed bij een woningcorporatie in de randstad. Sinds de afronding 

van mijn opleiding bouwkunde ben ik altijd werkzaam geweest bij 
woningcorporaties in diverse functies. Naderhand nog gestudeerd 
met goed gevolg aan de Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit te 
Amsterdam. Mijn drijfveer om deel te zijn van Stichting Duivenvoorde 
is dat ik het belangrijk vind om iets te betekenen voor mensen. Ik 
ben sociaal bewogen en zet me graag in voor een sector die als doel 
heeft om mensen met een laag inkomen van goede huisvesting te 
voorzien. Ik vind dat we in Nederland trots mogen zijn op onze grote 

sociale huursector. Het biedt veel mensen de basis om verder te 
komen in het leven. De grootste uitdaging voor Stichting Duivenvoorde 

vind ik de energietransitie. De Energietransitie is een beleidsdoel van 
de internationale gemeenschap, neergelegd in het Klimaatakkoord van 

Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen 
zoals zonne-, en windenergie over te stappen. Hoe gaan we ervoor zorgen 

dat deze transitie bij Stichting Duivenvoorde gaat plaatsvinden. Samen met de 
medewerkers zal hieraan invulling gegeven moeten worden.

Ik ben Bertie Stoop, 72 jaar, geboren in Sliedrecht, 1998 wonend in Leidschendam-
Voorburg. Ik ben 10 jaar getrouwd met Jan Stoop en heb zelf geen kinderen.  Na 50 
jaar in verschillende functies in het midden management gewerkt te hebben, 
ben ik van mijn pensioen gaan genieten. Na mijn pensioen eerst bijgekomen 
van alle drukke werkzaamheden en na gaan denken wat verder te doen. 
Vier Jaar geleden in Duivenvoorde komen wonen, wat we met veel plezier 
doen in dit “dorp” en zo terechtgekomen bij de Bewonerscommissie 
als voorzitter, wat ik al weer 3 jaar met plezier doe. Van daaruit kwam 
ik in februari 2018 in het bestuur van stichting Duivenvoorde. Dit 
bestuur beraadde zich toen voor een andere koers te gaan varen en is 
in oktober 2018 van start gegaan met een Raad van Toezicht en een 
directeur-bestuurder. Voor de werkzaamheden binnen het bestuur, 
alsmede lid van de Raad van Toezicht heb ik lang nagedacht. Kan dat 
wel ? Ja dat kan wel, want dan zijn de belangen van de bewoners 
direct vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. Ik zet me in om, 
samen met de overige leden van de Raad van Toezicht, een goed en 
bewoonbaar Duivenvoorde te kunnen voortzetten, waar mensen met 
veel plezier gezellig oud kunnen worden en toch zelfstandig kunnen blijven 
wonen. Mijn overige activiteiten/hobby’s zijn op dit moment: 2x per week 
bowlen, fietsen door heel Nederland, mooie reizen maken (zoals zeecruises), 
op huizen passen en bloemschikken.
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Fred Vlasblom

Tom Norendaal

Mijn naam is Fred Vlasblom, 59 jaar, getrouwd , twee uitwonende kinderen, één in 
Den Haag en één in Denemarken. Vanaf 1989 woon ik met veel plezier in de 

verzetsheldenwijk in Leidschendam. Na 20 jaar gewerkt te hebben bij de 
gemeente Leidschendam in diverse functies, werk ik inmiddels ruim 11 

jaar als projectcontroller en projectmanager bij de Bank Nederlandse 
Gemeenten. Hobby’s zijn op dit moment lessen op de sportschool, 

mountainbiken en de Italiaanse taal. Sinds ik in Leidschendam woon, 
zet ik mij ook in maatschappelijk opzicht graag in, eerst actief als 
lid van de medezeggenschapsraad op de basisschool, daarna 
als coach en jeugdcoördinator bij de voetbalvereniging Forum 
Sport, als stembureauvoorzitter bij alle verkiezingen, lid van een 
buurtpreventieteam en sinds eind 2011 als lid van het Algemeen 
Bestuur van de Stichting Duivenvoorde. Voornaamste portefeuille 
in het AB en nu de RvT betreft het toezicht op de financiën van de 

stichting. Maar naast deze financiële invalshoek denk ik graag mee met 
het wel en wee van de ouderen woonachting in onze huisvesting. Nu wij 

met z’n allen gemiddeld langer leven, de regering verlangt dat ouderen 
ook langer thuis blijven wonen en niet alle ouderen ruim bij kas zitten, is 

het belang van Stichting Duivenvoorde alleen maar belangrijker geworden, 
waarbij de kwaliteit van leven van onze bewoners voorop staat. Als lid van de 

Raad van Toezicht draag ik mijn steentje hieraan graag bij en hoop ik naast mijn 
drukke baan bij de BNG dit jaar mijn gezicht wat vaker in het dienstencentrum of bij 

activiteiten te laten zien.

Mijn naam is Tom Norendaal, 60 jaar oud, getrouwd en de trotse vader van 2 pubers, 
een jongen en een meisje. Met elkaar wonen wij in Zwijndrecht. Vanaf het 
moment dat de kinderen op de basisschool zaten ben ik lid geweest van de 
medezeggenschapsraad van hun basisschool. Later ben ik een aantal jaren 
penningmeester geweest van de lokale hockeyclub waar de kinderen 
hockeyen en waar ik zelf ook heb gehockeyd.  Na mijn middelbare school 
en de militair dienst ben ik gaan werken in een ziekenhuis als leerling 
röntgenlaborant. (Combinatie van werken en leren). Vervolgens heb 
ik als dagstudent mijn bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit 
behaald. Later heb ik in deeltijd aan de UVA de opleiding tot Register 
Controller gevolgd en een Master of Laws in Financieel Recht aan de 
EUR. Nadat ik afgestudeerd was, heb ik gewerkt in het bedrijfsleven, 
Defensie en in de non profit sector. Mijn link met woningcorporaties 
is mijn werkervaring bij woningcorporaties. Op dit moment ben ik 
werkzaam als Business Controller bij een woningcorporatie in de 
Randstad. Mijn specifieke deskundigheid en ervaring zit op de combinatie 
van financiën, organisatie, IT en juridische zaken.  Sinds december 2018 
ben ik lid van de Raad van Toezicht van Stichting Duivenvoorde. Hier kan 
ik mijn maatschappelijke betrokkenheid combineren met mijn kennis en 
ervaring. De uitdaging voor mij is om vanuit de rol van toezichthouder een 
bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Stichting Duivenvoorde. Waarbij de 
vraag centraal staat hoe we invulling blijven geven aan betaalbare en goede woningen 
voor onze doelgroep. Omdat iedereen naar mijn overtuiging recht heeft op een fatsoenlijk en 
betaalbaar dak boven zijn hoofd in een prettige leefomgeving.  
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Wijzigingen voorbehouden

 DATUM TIJD WAT PRIJS

 Vrijdag 19 april  14.00  Film: Message in the Bottle € 4,-

 Woensdag 24 april 19.30 Jaarvergadering bewonerscommissie

 Zaterdag 27 april 16:00 Saladebuffet Koningsdag  
   (Activiteitencommissie)

 Vrijdag 3 mei 10:00-12:00 Van Ter Meij Ondermode

 Vrijdag 17 mei 14.00 Film: Something’s Gotta Give € 4,-

 Donderdag 23 mei 07.30-21.00 Europese parlementsverkiezingen

 Vrijdag 31 mei 12.00-16.00 Rommelmarkt

 Vrijdag 21 juni  14.00 Film: Notes on the Scandell € 4,-

 Vrijdag 28 juni 19.30 De gatezangers (Activiteitencommissie)

 Vrijdag 19 juli  14.00 Film: Guess who’s comming to Dinner € 4,-

 Vrijdag 2 augustus 19.30 Russisch orkest, het Slavisch Ensemble

 Vrijdag 16 augustus  14.00 Film: Secretariaat € 4,-
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