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BESTE BEWONERS,

Wat gaat de tijd toch hard. De zomer is alweer bijna voorbij en
het is alweer een jaar geleden dat we met z’n allen groots het
50 jarig jubileumfeest vierden van onze Stichting! Ook werkt
onze Stichting nu al een jaar (vanaf 1 oktober 2018) in de nieuwe
bestuursstructuur met een Raad van Toezicht en een directeur.
In deze Nieuwsbrief een terugblik op dat eerste jaar maar
tevens een doorkijkje naar de toekomst middels de visie die
we hiervoor aan het opstellen zijn. Daarnaast informatie over
de contacten met de BAG’s en de renovatievorderingen van de
Keukens Frekeweg. Ook een kijkje in de keuken bij de dinsdagen donderdaglunches en de vrijwilligers die deze gezellige en
lekkere ontmoetingen in ons dienstencentrum mogelijk maken.
Met de activiteiten die weer op het programma staan voor het
komende kwartaal hopen we op een knusse Herfstperiode met
elkaar.

Herfst
Het stoerste blaadje..
blaadje
valt pas in maart
maart.
van de
de boom..
boom
van

Loesje

Martin Peeringa

KORTE TERUGBLIK EERSTE JAAR NIEUWE
BESTUURSSTRUCTUUR

Sinds oktober 2018 werken we met een nieuwe bestuursstructuur namelijk met een directeur bestuurder en een Raad
van Toezicht. Het grote verschil is dat de bestuurder nu dichter
op de dagelijkse gang van zaken zit en wekelijks schakelt met
het team. Hierdoor kan beter ingespeeld worden op vragen
en behoeften van u. Voorbeelden van veranderingen zijn
het intensievere gebruik van het Dienstencentrum maar ook
het verrijdbaar maken van de kast of de aanleg van de Jeu
de Boules baan. Daarnaast is het toezicht op de bestuurder
scherper geworden. Hierbij wordt continu de vraag gesteld of
we de goede dingen doen in het belang van onze bewoners
zowel financieel als met betrekking tot de kwaliteit van wonen.
We zijn er overigens nog niet. Zo moet de samenwerking met
MVGM nog beter worden en willen we de activiteiten in het
Dienstencentrum nog beter afstemmen op de behoefte van onze
bewoners.
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STAND VAN ZAKEN TOEKOMSTVISIE STICHTING DUIVENVOORDE

Dit voorjaar hebben we gekeken naar de toekomst van
Stichting Duivenvoorde. Dit hebben we gedaan met de
medewerkers, het bestuur en de Raad van Toezicht onder
leiding van een extern deskundige. Door de samenstelling van
de groep werd er vanuit verschillende invalshoeken gekeken.
We hebben het over de kwaliteit van onze woningen gehad
omdat met het wegvallen van de bejaardentehuizen mensen
steeds langer zelfstandig moeten wonen. We hebben gekeken
naar duurzaamheid omdat de overheid heeft aangegeven
dat woningen niet meer verwarmd mogen worden met gas
vanaf 2035. Dat klinkt nog heel ver weg, maar als we nu onze
verwarmingsinstallatie moeten vervangen dan doen we dat

voor minimaal 30 jaar. Het zou zonde zijn als hij maar 15 jaar
mee kan. Ook hebben we gekeken naar wat Duivenvoorde
uniek maakt. We hebben geconcludeerd dat het gaat om
een totaalpakket, dus niet alleen de verhuur van de woning
maar ook alle diensten (huismeester Nick, vraagbaak Karin,
de lunches, de activiteiten) die we organiseren. Dit willen
we nog beter op elkaar laten aansluiten. Dit hebben we
verwoord in een ondernemingsplan dat de komende jaren als
leidraad gebruikt kan worden voor de keuzes die we maken.
Zodra het ondernemingsplan is goedgekeurd, zullen we dit
publiceren op de website. Ook kunt u een papier exemplaar
hiervan krijgen vanaf 1 januari 2020.

OVERLEG MET DE BEWONERSADVIESGROEPEN

Zoals eerder gemeld hebben we dit jaar twee grote projecten
op de rol staan namelijk het keukenvervangingsproject
aan de Frekeweg en het opknappen van de corridors van
de gebouwen F en G. Omdat het zulke grote projecten zijn
hebben we twee Bewonersadviesgroepen (BAG) opgericht.
Eigenlijk was het de bedoeling om beide projecten dit jaar
af te ronden. Dit gaat helaas niet lukken. De projecten lopen
ook nog door in 2020. Dit is jammer en we gaan evalueren
hoe we dit in de toekomst beter kunnen doen maar we
vinden wel dat kwaliteit altijd moet prevaleren boven
snelheid en niet andersom. Het gaat om enorme bedragen
die we goed en zorgvuldig willen uitgeven.

Stand van zaken renovatie keukens Frekeweg
Het heeft even wat voeten in aarde gehad, maar het
project keukens is dan nu eindelijk van start gegaan. Wat
kunnen de bewoners de komende tijd gaan verwachten?
Allereerst zullen de bewoners geïnformeerd worden
over de opgestelde planning en natuurlijk komt er een
informatiebijeenkomst waar de bewoners hun vragen kunnen
stellen en ze een modelkeuken kunnen bekijken. Ook zullen
de bewoners een huisbezoek krijgen, uitgevoerd door de

keukenfabrikant Bribus, Project & Bouwmanagement Builtics
en de Beleidsmedewerker Bewonerszaken van Stichting
Duivenvoorde (Karin van de Plasse). Tijdens zo’n huisbezoek
wordt de keuken ingemeten en is er nog mogelijkheid om
vragen te stellen. Het verwijderen van de oude keuken en
het plaatsen van de nieuwe keuken, en de daarbij horende
werkzaamheden, zullen naar verwachting ongeveer 3
werkdagen per woning in beslag nemen.In de planning wordt
natuurlijk rekening gehouden met de komende feestdagen in
december (Kerst en Oud & Nieuw), zodat de bewoners niet in
de rommel zitten tijdens deze mooie periode in het jaar.
Stand van zaken Corridors
De uitvoering van werkzaamheden aan de corridors in de
gebouwen F & G laat helaas nog even op zich wachten. Na
een vliegende start met een enthousiaste groep bewoners
(de BewonersAdviesGroep Corridors), moeten we nu
helaas nog even pas op de plaats maken. Builtics (Bouw &
Projectmanagement) zal het project verder gaan begeleiden,
samen met de Beleidsmedewerker Bewonerszaken (Karin van
de Plasse). We kijken positief naar de toekomst en het plan
om de corridors op te knappen is dus zeker niet van de baan!

ZUINIG STOKEN, TIPS OM EEN HOGE ENERGIEREKENING TE VOORKOMEN

•	Stook niet met open ramen en deuren. Dat gebeurt heel
vaak onopgemerkt.
•	Voorkom druppelende kranen. Doe ook de kraan eens
dicht bij het tandenpoetsen. U bespaart al gauw 1.000 –
2.000 liter per jaar.
•	Zet al enige tijd voor het slapen gaan de radiatoren uit.
De vertrekken behouden nog langere tijd hun warmte
(uitgezonderd laag temperatuur systemen).
•	Weleens uw ramen getest op het doorlaten van lucht
van buitenaf als de ramen gesloten zijn? Wakkert het
kaarslichtje, sluit dan de kieren af.
•	Sluit de radiatoren voor het ventileren bij traditionele
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installaties. Enkele minuten het raam open is al genoeg om
uw woning voldoende te ventileren zonder veel warmte te
verliezen.

•	Gesloten gordijnen, grote
meubelstukken en een
ombouw houden warmte
tegen waardoor het
vertrek langzamer
opwarmt zodat de
radiator langer aan
dient te blijven. De
meter registreert
dus ook langer.
(bron: https://techem.nl)

NIEUWE PRIJZEN LOGEERFLAT

U vindt het gezellig om een keer uw bezoek wat langer te laten blijven, maar u heeft geen extra slaapplek in uw woning?
Stichting Duivenvoorde heeft hiervoor een mooie voorziening voor u: de logeerflat! De prijzen voor een overnachting
zijn recent iets verhoogd, maar u kunt uw familielid of kennis nog steeds voor een aantrekkelijke prijs een opgemaakt
bed (en een handdoekenpakket) in een gezellige 1- of 2- persoonskamer aanbieden.
Prijzen logeerflat per 1-10-2019

			

Per nacht

Per vervolgnacht

Weekend vr – ma

1 week 7 nachten

1 persoonskamer

€ 33,00

€ 25,00

€ 78,00

€ 158,00

2 persoonskamer

€ 48,50

€ 32,50

€ 108,50

€ 211,00

NIEUWS VAN DE BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

Wij zijn er als BWC geweest deze zomer …… We zetten de mogelijkheid om ons te ontmoeten voort in de winter met ‘Op
de bank met BWC DV’ en wel op de volgende data van 12.00 – 14.00 uur:
dinsdag 29 oktober, 26 november en 17 december 2019
De BWC is er voor algemene zaken van alle bewoners. We doen ons uiterste best te bemiddelen bij problemen en uw
vragen/klachten op te lossen zover dat mogelijk is.
Wettelijk gezien heeft een BWC geen zeggenschap maar de BWC DV heeft wel een goede samenwerking met de Stichting
Duivenvoorde en streeft altijd naar een bevredigende, haalbare oplossing voor haar (mede)bewoners. Daarvoor is het
echter wel nodig dat u ons uw klachten/problemen voorlegt. Ook stellen wij uw eigen inbreng, suggesties of ideeën op
prijs.
VACATURE
In verband met het vertrek van een van onze leden is de Bewonerscommissie Duivenvoorde op zoek naar een algemeen
lid. U woont de vergaderingen bij (ongeveer 10 per jaar inclusief de jaarvergadering) en denkt mee over dat wat de
bewoners bij ons inbrengen aan ideeën, klachten en problemen.
Bent u geïnteresseerd in deze vrijwillige functie, 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. Graag uw telefoonnummer vermelden zodat wij
contact met u kunnen opnemen en u uitgebreid kunnen informeren.
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TIPS EN NIEUWS VAN HET TEAM

Enkele ‘afvaltips’
•	Wilt u de wijk schoon houden? Gooi uw afvalzakken met
huisvuil dan weg in de containers aan de straat, maar
zet ze niet naast de papierbakken. U belast hiermee uw
medebewoners die het afval dan in de container voor u
gooit.
•	Wist u dat in de papierbakken alleen maar papier
gegooid mag worden en geen plastic.
•	Voor het aanbieden van grofvuil dient u een afspraak te
maken met Avalex.
•	Voor alle zaken met Avalex heeft u een Avalexpas
nodig. Mocht u die niet (meer) hebben dan kunt u die
aanvragen bij Avalex via www.avalex.nl. Ook kunt u het
klantcontactcentrum van Avalex bellen op werkdagen
tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer
0900-0507.

Zonnescherm
Wilt u er voor zorgen dat het zonnescherm omhoog staat
als u niet thuis bent of als het wat harder waait want dan
blijft het scherm en de motor in een betere conditie.
Uitvaartdienst óf herdenkingsdienst óf
condoleancedienst
Zoals u wellicht weet hebben we inmiddels twee keer een
herdenkingsdienst/condoleancedienst gehouden vanuit
het Dienstencentrum. Dit is bijzonder goed ontvangen bij
onze bewoners.
Onze bewoners waarderen het zeer dat ze afscheid kunnen
nemen van hun dierbare buurman of buurvrouw en
hiervoor niet ver hoeven te reizen. Ook de nabestaanden
van de overledene waarderen het zeer. En hier willen
we graag mee doorgaan. Alle organisatorische zaken
worden vanuit de beheerder geregeld. Wat we niet gaan
organiseren vanuit Duivenvoorde zijn uitvaartdiensten.
Hiervoor zijn professionele uitvaartcentra veel geschikter.

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Wij zijn al weer bijna in de herfst, wat gaat het snel. Maar in de laatste maanden van het jaar heeft de Activiteiten
commissie nog een paar leuke avonden voor u in het verschiet.
Zoals op 24 oktober het Slavische Ensemble, zij zijn al eerder bij ons geweest in een andere formatie, op 21 november
het koor Rebound en als laatste 19 december het kerstconcert verzorgd door het koor Mozaïek. Zoals u ziet er is nog
genoeg te doen voor ons, om u weer een aantal prachtige avonden te bezorgen.
Verder verzorgen wij in de avonduren ook nog een Bingo, Sjoelen en Klaverjassen avonden. Deze worden altijd vermeld
in de groene folder. Heeft u zin kom gerust eens kijken en meedoen bij ons en neem gerust uw broer, zus, vriend /
vriendin of wie u wil, mee. Iedereen is welkom bij ons.

De bbq van 30 augustus jl. was, zoals u op de foto’s ziet, weer een succes!
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NIEUWS VAN DE BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVOORDE

GEDICHT

We hebben in juli in plaats van onze jaarlijkse barbecue een buffet gepresenteerd
voor onze bewoners. Hans, Anne, en bewoner Jan hadden heerlijke salades
gemaakt. Er was genoeg en ook nog een grote schaal haring, de mensen konden
smullen. Het was heerlijk weer dus we konden de tafels in de tuin zetten, het was
weer een gezellige middag/avond.

Liesbeth Hoogduin

Vlindertje Fladder
Fladderfladder vlinder
in de wind in de wind,
in de zon
fladdert heen vlindertje
fladdert
op die mooie vlinderbloem
Neemt zij de nectar
uit die vlinderbloem
Ïk” mág haar nu zien

We hadden graag gezien dat er wat meer bewoners zouden komen maar gelukkig
waarderen de mensen die komen wel dat we iets voor hun doen.

COMPLIMENT BRANDVEILIGHEID HUIZEN DUIVENVOORDE

Ik heb onlangs meegewerkt aan een landelijk interview over brandveiligheid in
senioren woningen.
Als dank voor dit interview is gekeken naar de brandveiligheid en wat er
eventueel zou kunnen worden verbeterd.

In ons huis valt qua (brand)veiligheid niets te verbeteren. Ook is er gekeken naar
vluchtwegen etc. Ook die zijn in Duivenvoorde prima in orde.
Wat uit dit landelijke interview vaak naar voren kwam, waren de volgende
punten:

daar gaat zij al weer
fladderend haar vleugeltjes
fladderen feesten in de zon
In de wind
dat doen veelkleurige
vlinders,
witte vlinders, voor ons

Oorzaken van brand
•	Kortsluiting in elektrische leidingen;
•	Kaarsen aansteken;
•	Kookplaat met pan erop aan laten staan, zodat het eten gaan aanbranden, c.q.
de leidingen doorbranden;
•	De magnetron/oven aan laten staan.

Daar horen jouw ogen
op gericht
dan ga jij dansen
vrolijk licht
vrij als een vlinder
vlinderlicht

Opladen van apparatuur, incl. scootmobiels
•	Laad mobiele telefoons, accu’s voor elektrische fietsen en scootmobiels op tot
ze vol zijn en haal dan de stekker uit de oplader. Nooit een hele nacht laten opladen!
•	Zorg dat de rookmelder is voorzien van opgeladen batterijen;
Kortsluiting voorkomen is brand voorkomen
•	Geen stekkerdozen met elkaar verbinden, 1 stekkerdoos rechtstreeks in het stopcontact en in de stekkerdoos kan
men dan elektrische apparaten of lampen op aansluiten;
•	Controleer vaker of de kookplaat nog aanstaat. Als men die niet moet gebruiken, schakel deze dan uit;
•	Zoals eerder aangegeven accu’s van telefoons, fietsen, scootmobiels niet aan laten staan als de accu vol is en nooit
een hele nacht opladen ! Dit geldt ook voor scootmobiels die in de berging staan;
•	Kijk of alle stekkers goed in de contactdozen zitten en er niet half uithangen;
•	Verken de vluchtwegen vanuit uw huis, zodat u weet waar u heen kunt bij brand.
Kaarsen
Gebruik liever geen brandende kaarsen. Er zijn prachtige ledkaarsen in de handel, met een schakelaar, die automatisch
na 6 uur de kaars laat uitgaan. Dan heeft u toch de gezelligheid van kaarslicht, maar geen brandgevaar.
Wat te doen als er toch brand ontstaat.
•	Bel 112 als men niet direct de brand zelf kan blussen;
•	Doe alle deuren zoveel mogelijk dicht (niet op slot) en ga naar buiten;
•	Waarschuw uw naaste buren en ga naar beneden;
•	Neem, indien mogelijk, uw mobiele telefoon mee;
•	Bel daar uw buren onder en boven uw woning;
•	Wacht beneden op de brandweer.									Bertie Stoop
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LUNCHEN OP DINSDAG- EN DONDERDAGMIDDAG

Dat u op de woensdagen kunt genieten van de
wereldtafel wist u vast wel. Maar dat u tegenwoordig
op alle dinsdagen en donderdagen vrij kunt komen
binnenlopen tussen 12 uur en half 2 voor een lunch van
€ 2,75, wist u dat ook? Wat voorzichtig in mei begon naar
een idee van Alex, is uitgegroeid tot een groot succes.
Velen van u hebben inmiddels gemerkt dat deze extra
lunchmogelijkheden tot veel gezelligheid én lekker eten
leidt.

Er staat dan ook een enthousiaste vaste keukenbrigade
voor u klaar. Hans, Eugène en Gert of Jana zijn onze koks
deze dagen, geassisteerd door Marianne en Lenny, die de
afwas verzorgen en Ron, Joann, Astrid en Sylvia die achter
de bar werken.
De lunchkaart is vast, met enkele klassiekers zoals onder
andere een broodje kroket, een uitsmijter ham/kaas,
saté met stokbrood. Maar dan is er elke keer nog een
verrassende soep van de dag met stokbrood en een
snack van de week. Om het geheel gezond te houden
worden de gerechten geserveerd met sla/tomaat/augurk/
komkommer/huzarensalade o.i.d. Alles wordt gezellig en
uitnodigend opgediend (zie foto)

voor haar zoon, die weliswaar kok is maar geen tijd heeft
om thuis voor zichzelf te koken.
Eugène woont in Leidschendam, niet ver van
Duivenvoorde vandaan en is van vele markten thuis (hij
geeft ook computerles bijvoorbeeld bij onze Stichting)
maar heeft ook horeca-ervaring. Zo heeft hij o.a. in een
woongroep verstandelijke gehandicapten leren koken en
in een restaurant in Houten vrijwilligerswerk gedaan. Thuis
is hij degene die elke avond voor het eten zorgt, tot grote
tevredenheid van zijn vrouw natuurlijk.
Hans kookt ook deze middagen, maar zorg tevens voor de
inkoop van al het lekkers.
Met de andere vrijwilligers uit dit team is deze keer helaas
niet gesproken (o.a. vanwege vakanties) en zij staan helaas
dus ook niet op onderstaande foto (wellicht een andere
keer).

Ook vanwege de vakantietijd was het ten tijde van dit
interview wat minder druk met gasten. Maar de gasten die
er waren (zie foto) komen graag en vaak.
Om te weten wie deze dagen voor ons eten zorgt even
wat informatie: Hans (Hartog) kennen de meesten van
ons wel, net als Marianne. Zij zijn al eens eerder in deze
Nieuwsbrief geïnterviewd.
Gert kennen we misschien minder. Hij woont niet bij
Stichting Duivenvoorde, maar elders in Den Haag en komt
2x per week van 10 tot 14 uur hier om de lunch voor te
bereiden, te verzorgen en weer op te ruimen. Hij kan goed
koken en doet dat thuis ook met veel plezier. Hij heeft in
de horeca gewerkt en ook o.a. in de keuken van het Leger
des Heils gedurende vier jaar.
Ook Astrid komt uit de horeca en woont in Den Haag.
Daarnaast heeft zij als vrijwilliger in een ziekenhuis voor de
ontbijtjes van de patiënten gezorgd. Zij kookt thuis vooral
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Het feit dat de gasten duidelijk genieten van de lunch
en van deze ontmoetingsmogelijkheid met soms nieuwe
sociale contacten, maakt dat ook de vrijwilligers van deze
lunchbrigade elke keer weer met plezier komen. Het vaste

LUNCHEN OP DINSDAG- EN DONDERDAGMIDDAG (VERVOLG)
team geeft daarbij ook gezelligheid en als er eens iemand
MAALTIJDSOEP COURGETTE:
niet kan dan wordt dat soepel opgelost.

Zowel Gert als Astrid waarderen de sfeer bij Stichting
Duivenvoorde dermate, dat zij zich ingeschreven hebben
voor een woning. Dat zal nog wel even duren, aangezien
zij de leeftijd van 55 jaar nog niet hebben bereikt, maar
het is altijd goed om nu al actie te ondernemen i.v.m. de
wachtlijst.
Voor dit najaar heeft het team nog een lekker recept voor
een maaltijdsoep voor u. En wie weet wat voor lekker
recept zij bedenkt voor Kerst 2019. Kijk hiervoor in de
volgende Nieuwsbrief!

Snijdt veel courgettes in dunne plakjes en braadt deze
even aan in wat olie. Voeg ook wat gesnipperde ui,
geperste knoflook en plakjes aardappel toe. Voeg daarna
water met een kippenbouillonblokje toe en laat alles koken
tot het gaar is. Voor een extra smaakje wat chilikruiden
toevoegen. Daarna het geheel pureren. Het is lekker om
hierna blokjes (gekookte) kipfilet toe te voegen.
EET SMAKELIJK!

BURENDAG

28 september jl. deed onze Stichting mee aan Burendag (bedankt Lonny, Trees en anderen van de werkgroep). En wel
door gezamenlijk koffie te drinken met uiteraard iets lekkers gemaakt door de mensen zelf.
Waar komt dat idee van Burendag vandaan?
Het is niet nieuw. Dit jaar is zelfs al het 14e jaar
dat Burendag in Nederland bestaat. Het is een
“nationale” dag, in 2006 in het leven geroepen
door Douwe Egberts (vandaar dus die koffie). Doel
is buurten leuker, socialer en veiliger te maken
vanuit het idee dat buren elkaar ontmoeten, elkaar
leren kennen en zich samen inzetten voor de buurt.
Wat klein begon is inmiddels uitgegroeid tot iets
groots: vorig jaar deden ongeveer 1 miljoen mensen
in Nederland mee met Burendag. Behalve koffie
drinken kan er van alles georganiseerd worden
(en het is zelfs mogelijk om een financiële bijdrage
te krijgen van het Oranje Fonds dat al vanaf 2008
meedoet met Burendag).
Wij hebben deze dag benut door tevens de nieuwe Jeu de Boules baan officieel te openen! Deze baan is ook iets wat
sterk kan bijdragen aan de sfeer in de buurt. Dat blijkt wel, want officieus is de baan al sinds begin september in gebruik
en het blijkt dat hier gretig gebruik van wordt gemaakt.
De Jeu de Boules baan kon gerealiseerd worden
met financiële steun van Fonds 1818, Vlietwensen
en Van Ravesteijn.
En wat is zo’n spelletje jeu de boules toch leuk
en gezellig. Voor het bedrag van € 1,- (te betalen
aan de bar in het Dienstencentrum) kan iedereen
komen spelen. Om liefhebbers te begeleiden,
maar ook om wedstrijden te organiseren is er een
commissie van vrijwilligers gevormd.
De officiële opening was een hele happening waar
aardig wat mensen op af zijn gekomen.
Aan Trees de eer voor de officiële opening
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Wijzigingen voorbehouden

DATUM

TIJD

WAT

Donderdag 24 oktober
19:30
			
Vrijdag 1 november

Slavisch Ensemble Theater
(Activiteiten commissie)

10:00 - 12:00

Donderdag 21 november
19.30
			
Vrijdag 22 november

VTM ondermode verkoop
Popkoor Rebound										
(Activiteiten commissie)

10.00 - 13.00

2e hands boekenmarkt

Zaterdag 7 december		

Vrijwilligersdag

Vrijdag 13 december

Kerstmarkt

16.00 - 20.00

Donderdag 19 december
19.30
			
Donderdag 2 januari

14.30

Koor Mozaik (kersviering)
(Activiteiten commissie)
Nieuwjaarsreceptie

EXPOSITIE

Er is een nieuwe foto expositie in
het Dienstencentrum te zien en
wel van de Nederlandse fotograaf
Ariana Eland. Met de foto's die zij
maakt, wil ze ons uitnodigen om
te vertragen en de schoonheid
van de wereld om ons heen op te
merken.
Zie voor meer info:
www.arianaeland.nl
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DIGITAAL OP WEG

Word wegwijs met uw tablet, laptop,
smartphone of computer. Vrijwilligers van
Stichting Duivenvoorde helpen u graag op weg.
Interesse? U kunt zich opgeven bij de receptie
van het Dienstencentrum of telefonisch contact
opnemen via (070) 301 40 15.
Er worden lessen aangeboden op maandag en
vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur á € 2,50 per les.

