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Aan alle huurders en vrijwilligers van Stichting Duivenvoorde 
 

We hebben goed nieuws! Vanaf 3 augustus gaat in het dienstencentrum 
het ontmoetingscentrum weer open van 10.00 tot 15.00 uur. 

 

Helaas nog wel in beperkte vorm omdat we ons aan de maatregelen van de overheid 
(moeten) houden. Maar de receptie- en barvrijwilligers zijn op de hoogte gebracht en 
zijn enthousiast om u weer te ontvangen. 
 

 
 

Natuurlijk houden wij de berichten 
in de gaten over de toename van 
de besmettingen. Loopt het aantal 
besmettingen te snel op dan zullen 
we alsnog besluiten om niet open 
te gaan. Wij willen uw veiligheid 
maar ook de veiligheid van onze 
vrijwilligers waarborgen. Maar zo-
als het er nu naar uitziet gaat het 
lukken. Volgende week dinsdag 
hakken we definitief de knoop door 
en weten we welke activiteiten er 
worden aangeboden. We houden u 
op de hoogte. U ontvangt van ons 
nog een overzicht van de activitei-
ten. 

Zoals het in het ontmoetingscentrum was vóór corona… 

 
We hebben gemerkt dat er ook bewoners zijn die 
het niet eens zijn met de maatregelen die wor-
den genomen door de overheid. Dit is uw goed 
recht. Maar wij vragen wel uw begrip en steun. 
Respecteer elkaars keuze, veroordeel niemand 
en steun elkaar. Breng niemand in gevaar en let 
goed op uzelf en elkaar. 
 

Hoe gaat het ontmoetingscentrum weer open? 
Om ons dienstencentrum in tijden van corona te kunnen openen, is het nodig om af-
spraken te maken en deze in een protocol vast te leggen. De maatregelen in het proto-
col hebben als doel bezoekers, vrijwilligers, medewerkers en gebruikers veilig te 
houden en de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid in acht te nemen. Ons ge-
bouw vervult een belangrijke sociale functie binnen onze gemeenschap en gemeente. 
We willen op een verantwoorde wijze u weer de mogelijkheid bieden om deel te nemen 
aan activiteiten, hulp te bieden waar dat nodig is en er voor elkaar te zijn. 

Op pagina 2en 3 leest u hierover meer   
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Voor deze doelgroep gaan we op 3 augustus open 
 

Wij hebben bij openstelling per 3 augustus prioriteit gegeven aan (kwetsbare) ou-

deren, huurders van Stichting Duivenvoorde en bestaande activiteiten van Stich-

ting Duivenvoorde. Rekening houdend met de maatregelen die wij treffen volgens 

de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid betekent dit dat grote groepen he-

laas geen gebruik kunnen maken van het dienstencentrum. Per ruimte zal beoor-

deeld worden wat het maximaal aantal deelnemers kan zijn. 
 

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons dienstencentrum 
 

We willen graag ontmoetingen tot stand brengen in kleine groepjes mensen (niet 

meer dan 20 personen) afhankelijk van de activiteit en de ruimte. Denk bijvoor-

beeld aan gezamenlijke eetactiviteiten, creatieve, educatieve en knutselactivitei-

ten, sport, ontspanning en een aantal spreekuren. Sportactiviteiten organiseren 

mag per 1 juli in kleine groepjes ook binnen. Daar waar het kan, laten wij de activi-

teit buiten plaats vinden. 
 

Welke openingstijden hanteren we? 
 

We kiezen er voor om vanaf augustus alleen op werkdagen van maandag tot en 

met vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur activiteiten aan te bieden. Alle activiteiten 

zullen binnen dit tijdsbestek gepland worden. Dit heeft te maken met het besluit 

om de regels en afspraken zo goed mogelijk te handhaven. 
 

Route en inrichting 
 

Een beperkte capaciteit en 1,5 meter afstand vragen 

om een aangepaste inrichting en routing in en om het 

gebouw. Per ruimte wordt het maximum aantal aanwe-

zigen vastgesteld. Dit maximum mag niet worden over-

schreden. Daarvoor maken we de volgende afspraken 

en treffen we de volgende maatregelen. 

 

Toegang tot het gebouw 
 

Bij het betreden van het dienstencentrum wordt van u verwacht dat u:  

- zich aan de aangegeven looproutes houdt; 

- uw handen reinigt met handgel (handgel wordt hiervoor door ons beschik-

baar gesteld); 

- waar mogelijk ook uw handen wast; 

- mobiele telefoon niet gebruikt. Deze kunt u alleen gebruiken nadat u deze 

bij binnenkomst heeft gereinigd; 

- direct doorloopt naar de ruimte waar de activiteit zal plaatsvinden. Dus niet 

stilstaan in de gangen om opstoppingen te voorkomen; 

- elkaar geen hand geeft of omhelst (houdt 1,5 meter stand van elkaar). 
 

Route 
 

We hanteren looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Er komt een 

specifiek looprouteplan. Daarvoor wordt bewegwijzering geregeld.  
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Deze extra schoonmaak- en veiligheidsmaatregelen treffen we 
 

 Van onze gebruiker/huurder verwachten wij dat deze een gezondheidscheck 

afneemt bij binnenkomst van hun bezoekers. Daarbij moeten bezoekers een 

aantal vragen gesteld worden ter controle van hun gezondheid. Als een van de 

vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mag men niet naar binnen. Hiermee volgen 

wij het protocol van de Rijksoverheid. 

 Bij het betreden en het verlaten van ruimtes is gebruik van desinfecterend 

handgel verplicht en waar mogelijk moeten de handen worden gewassen (20 

seconden). 

 Naast de dagelijkse schoonmaak, zullen handgrepen, werkplekken, spreek-

kamers en zalen voor en na een activiteit door de gebruiker worden schoon-

gemaakt. 

 We zorgen voor voldoende (vloeibare) zeep en materialen om handen af te 

drogen en vullen die ook steeds aan. 

 We gebruiken papieren handdoekjes. 
 

Dit verwachten we van onze bezoekers, ook bij individuele afspraken 
 

☺ We vragen bezoekers zich van tevoren aan te melden via tel.nr. 070-320 37 36 

voor een activiteit zodat we de bezetting kunnen volgen en het niet te druk wordt 

op de locatie. Bent u ziek en/of verhinderd, dan vragen wij u om zich af te melden 

bij de vrijwilliger of de medewerker van Stichting Duivenvoorde met wie u de af-

spraak heeft. We vragen u maximaal 5 

minuten voor aanvang aanwezig te zijn 

en direct na de activiteit het pand te 

verlaten. 

☺ Neemt u deel aan een activiteit, dan 

kunt u gebruik maken van consumpties 

voorafgaand, na afloop of tijdens een 

pauze. U kunt een consumptie bestel-

len bij een vrijwilliger als u aan tafel zit, 

om drukte bij de bar te voorkomen. 

☺ Heeft u een afspraak dan komt u al-

leen. Alleen als het noodzakelijk is dan 

kunt u iemand meenemen. 

☺ Heeft u klachten, dan blijft u thuis. 

Wij verwachten dat iedereen die onze 

locatie bezoekt zich houdt aan de gel-

dende maatregelen en gehoor geeft 

aan de instructies van de beheerder 

en/of medewerkers Stichting Duiven-

voorde en/of vrijwilligers. 

☺ Onze beheerder en (diensthebbende) vrijwilligers houden in de gaten of het 
niet te druk wordt. Als dit het geval is vragen zij nieuwe bezoekers te wachten of 
later terug te komen wanneer er minder bezoekers zijn.   
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Overgang MVGM Wonen naar MVGM Zorgvastgoed 
 

Alle huurders van Stichting Duivenvoorde hebben deze week een brief ontvangen 

met daarin de melding dat vanaf 1 augustus 2020 MVGM Zorgvastgoed voortaan 

het beheer van de woningen gaat doen. 
 

Waarom deze overgang binnen MVGM? 
 

MVGM Zorgvastgoed gaat namens Stichting Duiven-

voorde het beheer van het vastgoed verzorgen. Stichting 

Duivenvoorde blijft gewoon de eigenaar. MVGM Zorg-

vastgoed is binnen MVGM gespecialiseerd in het beheer 

van zorgvastgoed en weet daarom wat belangrijk is voor 

de huurders van een seniorenwoning. Deze dienstverle-

ning sluit beter aan bij de verwachtingen van Stichting 

Duivenvoorde. Er is een goede telefonische bereikbaar-

heid en er is een vast team beschikbaar dat bekend is 

met Duivenvoorde.  

 

Afgelopen week hebben het team van Duivenvoorde en de beide 

bewonerscommissies kennis gemaakt met het team van MVGM 

Zorgvastgoed. Het kennismakingsgesprek is erg prettig verlopen. 

Iedereen heeft er een goed gevoel bij en is enthousiast om te 

gaan samenwerken. Er is veel overleg over het goed inrichten 

van de processen.  
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Ingrediënten 

 2 visfilet á 125 gram.  
 rasp van ½ citroen 
 enkele plakjes citroen. 
 peterselie 
 

Bereidingswijze 

Dit recept is heel gemakkelijk te maken. 

Verwarm de oven voor op 2000 C. 

Bestrooi de visfilets met zout en peper 

en strooi er wat citroenrasp over 

Leg de moten in een ovenschaal en 

besprenkel ze met olijfolie. 

Bak de vis in ongeveer 12-15 minuten 

gaar. 

Serveer de vis met een schijfje citroen 

en wat fijn geknipte peterselie 

 

 

 

 

 

 
 

 Varieer in smaken door de filets te bestrijken met pesto of tomatentapennade. 

 Bestrooi de vis met Italiaans broodkruim en besprenkel het met wat olijfolie 
voor een krokante korst. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 Deze bereiding is geschikt voor alle 
soorten vis: van kabeljauw tot zeewolf 
en van zalm tot roodbaars. 
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Gedicht van Marijke Schipper 

ingezonden door Tiny Nieuwenhuijsen  

 

 

 

Waar blijft de tijd 

Hoe vaak zeg ik waar blijft de tijd 

Ik heb een druk bestaan 

Zaken voor morgen voorbereid 

Geen tijd om stil te staan 

Hoe vaak kijk ik echt om mij heen 

Toch nog niet vaak genoeg 

Naar een mens die eenzaam en alleen 

Aan mij wat warmte vroeg 

Hoe voel ik mij, want ik liep door 

Ik had immers geen tijd 

Aan dit excuus gaf ik gehoor 

Toch voelde ik iets van spijt 

Het voelde goed om terug te gaan 

Maar voordat ik iets kon geven 

Zag ik twee stralende ogen staan 

En de tijd? Die is gebleven 
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Uitslag Spreekwoorden Puzzel uit nieuwsbrief nummer 16 

De Activiteitencommissie heeft helaas maar twee 

oplossingen binnen gekregen. Het zijn dezelfde 

mensen die vorige keer ook mee hebben gedaan. 

We kunnen wel stellen dat zij hier goed in zijn. 

De heren Haagen en Van der Salm kunnen hun prijs-

je binnenkort weer tegemoet zien.  

 

Beste bewoners,  
Langs deze weg willen wij u allen bedanken voor uw sponsoring en lieve bedank-

jes. Toen wij hieraan begonnen hadden wij niet kunnen indenken dat het zo'n 

groot succes zou worden. In de afgelopen maanden hebben we honderden kilo’s 

patat en vele kroketten, ballen gehakt etc. voor u bereid en bij u bezorgd. Er komt 

nu echter een eind aan. In augustus komen wij nog 2x bij u langs.  

Wij hebben het met heel veel liefde en plezier voor u gedaan. Het Duiventilteam 

blijft in de toekomst actief bezig, wij hopen u dan ook bij andere evenementen in 

het Dienstencentrum terug te zien.  

Vriendelijk groet, 

Het Duiventilteam 
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