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Aan alle huurders en vrijwilligers van Stichting Duivenvoorde 
 

Het is zover! Aanstaande maandag 3 augustus, kunt u elkaar weer ontmoeten in het 

dienstencentrum. Het dienstencentrum is vanaf die dag in beperkte vorm geopend op 

werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur. 
 

We hebben hiervoor wel een aantal maatregelen moeten treffen zodat we de veiligheid 

van iedereen kunnen waarborgen. Eén maatregel is bijvoorbeeld dat u niet meer zo-

maar binnen kunt komen lopen maar eerst moet reserveren. Helaas kan het niet anders. 

Op deze manier kunnen wij in de gaten houden dat er niet teveel mensen tegelijk bij 

elkaar zijn en dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd wordt. Bij mooi weer is ook het 

terras geopend. Hiervoor dient u ook te reserveren. 
 

U kunt telefonisch reserveren via de receptie 070-301 40 15 van maandag tot en met 

vrijdag tussen 10.00 en 15.00 uur. Op het inlegvel in deze nieuwsbrief vindt u ons 

aangepaste programma.  

 

Als u bij ons op bezoek komt dient u zich aan de volgende maatregelen te houden: 

 Bij klachten van verkoudheid/koorts: kom niet.  

 Bij binnenkomst uw handen desinfecteren. 

 Maak geen gebruik van uw mobiele telefoon tenzij u deze bij binnenkomst 

heeft schoongemaakt. 

 Meld u aan bij de receptie. Let op! De receptie en de bar zijn afgeschermd met 

plastic glas. 

 Houdt 1,5 meter afstand. 

 Het is verplicht om aan een tafel te gaan zitten. 

 Bestellingen worden aan tafel opgenomen. 

 Tafels en stoelen niet verplaatsen. 

 Geen handen schudden en elkaar omhelzen. 

 Volg de pijlen door het dienstencentrum en houdt afstand. 

 Geen onderonsjes in de gang in verband met opstoppingen. 

 Was uw handen na gebruik van materialen. 

 Reinig de stoelleuning bij het weggaan. 

 Reinig de wc-bril na gebruik. 

 Reken consumpties af na afloop van uw bezoek. 

 

De beheerder en dienstdoende vrijwilligers zien er op toe dat deze maatregelen wor-

den gehandhaafd.  

 

We starten voorzichtig. Vandaar dat het deze maand nog niet mogelijk is om een 

lunch te nuttigen. Wel kunt u een tosti, appeltaart, cake of ijsje bestellen. 
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Van de Bewonerscommissie Duivenvoorde, voor alle bewoners van Stichting Duivenvoorde: 
 

 

Het is ons gelukt u een arrangement aan te bieden voor “effe weg in eigen land”. En 
wel een hotel in Odoorn. U wordt dan op 7 september opgehaald bij Duivenvoorde en 
op 11 september weer teruggebracht. Hieronder treft u meer informatie over dit arran-
gement. 
 
Mocht u hieraan willen deelnemen dan kunt u zich melden via: info@bcduivenvoorde.nl 
of via de brievenbussen. Ook kunt u aangeven eerst nog meer informatie te willen. Dan 
zullen wij telefonisch contact met u opnemen. U krijgt dan een inschrijfformulier in uw 
brievenbus. Mocht blijken dat er teveel mensen mee willen (een bus vol = vol) dan 
kunnen we op een andere datum nog zo’n reis voor u organiseren.  
 
De familie Stoop heeft dit hotel een week bezocht en kan u garanderen dat het een 
fantastisch hotel is, met goede bedden, uitstekend eten en rolstoel- en rollator-
vriendelijk. 

 
 

HOTEL RESTAURANT BOWLING  

DE ORINGER 

MARKE  
Excursie reis 7-11september 
 

 

Graag ontvangen wij u om alleen of samen met uw partner of een vriend(in) er een 
midweek volledig en goed verzorgd op uit te gaan, op basis van volpension, 
inclusief koffie en thee ’s ochtends en ’s avonds in het hotel. U wordt op de aan-
komstdag rond de middag opgehaald. Vervolgens rijden we naar Odoorn. Tijdens de 
ontvangst met de lunch wordt uw bagage naar uw kamer gebracht. De eerste maaltijd 
is de lunch en de laatste maaltijd is het ontbijt op vrijdagochtend. 
 
In de reis zijn 3 excursies inbegrepen – zie de volgende bladzijde – op dinsdag, 
woensdag en donderdag. Vrijdag na het ontbijt vertrekken we weer naar huis. Tijdens 
de reis naar Odoorn en weer naar huis is een stop gepland. Hier heeft u de mogelijk-
heid iets te drinken voor eigen gebruik. In overleg kan de reis ook zonder tussenstop. 
De volgende excursies en entree’s van de excursies zijn inbegrepen. De koffie of thee 
tijdens de excursies zijn niet inbegrepen.  
Avond programma’s: Natuurlijk nodigen wij u uit voor een avond bowlen, een 
leuke filmavond met de nieuwe film over Drenthe, en een hilarische Drenthe quiz op 
de slotavond 
 
5 Daagse excursie reis van 7 september tot 11 september: €415.-   
Toeslagen: 1 Pers. Toeslag voor deze 5 dagen:  € 75,- p.p. 
 

 Zie de excursies op pagina 3   

mailto:info@bcduivenvoorde.nl
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De excursies bij  

De van Goghroute met bezoek Orvelte Allereerst rijden we een mooie tocht langs de 
van Gogh route. U ziet het geschilderde kerkje van Zweeloo, vervolgens naar Oud Aalden, 
de verzonken boortoren van t Haantje en uiteindelijk maken we een stop in het Museum-
dorp Orvelte. Als u het dorp bezoekt waant u zich 100 jaar terug in de tijd.  
 

Boerin Agnes We komen aan in Gasselternijveen. Hier bezoeken we boerin Agnes 
van “Boer zoekt vrouw” en van “Onze boerderij”. Met passie en gedrevenheid vertelt zij u 
haar boeren levensverhaal en van haar nieuwe bedrijvigheid, het maken en proeven van 
advocaat. Uiteraard hebben we een heuse proeverij van verschillende soorten advocaat. 
 

Per smalspoor over het hoogveen Per smalspoor rijden we door het Amsterdamse 
veld: origineel hoogveen, van oudsher een origineel spoortraject voor het turftransport, nu een 
prachtig natuurgebied. De rit voert langs de enig overgebleven turfstrooisel fabriek die we nog 
kennen. Onderweg wordt er gestopt om uitleg te geven over het gebied en over turfwinning.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Benodigdheden: 
 

1 Blikje ansjovisfilet in olijfolie 
4 el mayonaise 
1 citroen 
1 blikje tonijnstukken in water 
1 zakje rucola 
100.gr. gebraden fricandeau 
1 stokbrood 
 

Bereiding: 
 

Boen de citroen schoon en rasp de schil. 
Doe de rasp in een hoge beker samen met: 
het uitgelekte blikje ansjovisfilet, de mayonaise en 5 
el sap van de citroen. 
Voeg de uitgelekte tonijnstukken toe en 
pureer met de staafmixer tot een egale saus. 
Breng op smaak met peper en zout. 
Doe de rucola op een groot bord en 
verdeel de gebraden fricandeau  hier overheen. 
Doe hier circa de helft van de tonijn saus over. 
Serveer de rest van de saus er apart bij. 
Lekker met het stokbrood! 

 
  

De oplossing van de 

zomerse puzzel is: 

pak de zon en straal 

Er zijn 16 inzendingen 

binnengekomen en 

iedereen had de juiste 

oplossing. 

Op woensdag 29 juli heeft 

de trekking plaatsgevonden. 

En de winnaar is         

de heer 

Mathieu van Bemmel 

van Duivenvoorde 85! 

Van harte gefeliciteerd. U 

ontvangt binnenkort uw 

prijs. 

“Zo maar een 

avond in  

Duivenvoorde”. 

 

 

Scharrelende 

egeltjes, rond-

vliegende vleer-

muizen en op de 

achtergrond het 

geluid van een 

uil. 

Ik geniet ervan, 

 

Groeten Lennie 

DV 11 
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Patat en kroket 
De Activiteitencommissie gaat weer trakteren! 
U kunt patat bestellen en deze keer met een kroket 
per persoon. 
Deze aanbieding is voor al onze bewoners dus ook 
voor de Frekeweg. 
 
 
 
 

Vanaf zaterdag 1 augustus 
tot donderdag 6 augustus 

kunt u tussen 17.00 en 22.00 uur 
bestellen bij Nico Stapel 06-40 95 95 19. 

Let op na 22.00 uur worden er geen 
bestellingen meer aangenomen. 

 
Het Duiventilteam zal de traktatie bezorgen op vrijdag 7 augustus 

tussen 16.00 en 18.00 uur. 

 
De heerlijke verse patat 
wordt gemaakt van de 
aardappelen van de familie 
Kruythof uit Strijen. Het 
Duiventilteam heeft daar 

elke keer de aardappe-
len gehaald.  
Zoals u weet wordt op 
21 augustus voor de 
laatste keer patat ge-
bakken door het Dui-
ventilteam. De heer 
Kruythof heeft toege-
zegd dat de aardappe-
len dan gratis mee mo-
gen. Wat een geweldige 
gebaar. Hartelijk dank! 
 


