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Nieuwsbrief
Voor alle huurders en vrijwilligers van Stichting Duivenvoorde
De ontwikkelingen wat betreft corona
gaan snel. Op woensdag 20 januari was
er op televisie een persconferentie met
demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Ze
vertelden hoe het nu gaat met het coronavirus. Er werden toen strengere
maatregelen aangekondigd. Op 2 februari
was er weer een persconferentie en werd
bekend dat de maatregelen verlengd
worden tot minimaal 2 maart.
Op 23 februari kijkt de regering opnieuw
naar de maatregelen. Dan bekijkt zij welke maatregelen nodig zijn vanaf 2 maart.
Laten we hopen dat het vaccineren leidt
tot meer 'ademruimte' in de lente!
In het kort komen de maatregelen om
het corona-virus te beheersen op het
volgende neer:
 U wordt gevraagd om zo min mogelijk andere mensen te ontmoeten. Dit
doet u door thuis te blijven en alleen
naar buiten te gaan voor boodschappen,
medische zorg of een ommetje.
 U mag maximaal 1 persoon van 13
jaar of ouder thuis ontvangen.
 Er is een avondklok ingegaan vanaf
23 januari. Na 21.00 uur ’s avonds mag
u niet meer naar buiten tot de volgende
ochtend 4.30 uur.
Helaas is ook het Dienstencentrum nog
gesloten en werken de medewerkers
van Stichting Duivenvoorde zoveel als
mogelijk vanuit huis. Afspraken met Multi Fysio gaan door en u kunt Multi Fysio
het beste bereiken via de achteringang
van het Dienstencentrum. Voor vragen
omtrent uw huur en reparatieverzoeken
kunt u contact opnemen met MVGM
Zorgvastgoed via 088 432 47 80 of
zorgvastgoed@mvgm.nl.

Wij vragen u vriendelijk om ook uw verantwoordelijkheid te nemen, door bijvoorbeeld voldoende afstand te houden
tot anderen, met maximaal één persoon
(of één huishouden) de lift te gebruiken
en door het regelmatig wassen van
handen en reinigen van deurklinken.
Het zijn heel ingrijpende maatregelen.
Maar het belangrijkste is hoe we hiermee omgaan. Blijf positief, blijf humor
houden, zie mogelijkheden en voel de
saamhorigheid en blijf deze voeden. Met
ons allen kunnen we dit aan – en we
hebben geen andere keuze.
RECTIFICATIE
Onder het stukje van De Bewonerscommissie Prinsenvoorde in de vorige
nieuwsbrief stond per ongeluk Bewonerscommissie Duivenvoorde vermeld.
Moest dus Prinsenvoorde zijn.
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Zondagochtend werden we wakker met
een prachtig wit landschap. Veel mensen
kunnen hier van genieten. Maar sneeuw
geeft natuurlijk ook overlast. Zo is het te
glad om even buiten te kunnen lopen.
Gelukkig is de gemeente maandagochtend gelijk begonnen met het sneeuwvrij
maken van de voetpaden. Er is overal
een looppad gemaakt en daarover zout
gestrooid op de trottoirs. De middenwegen worden regelmatig schoon geschoven.
Helaas kregen wij van de bewoners van
gebouw A en H de melding dat er bij hen
niet was schoon gemaakt. Hiervan is
melding gemaakt bij de gemeente en de
volgende reactie kregen wij terug:
“Wij hebben het stuk niet vergeten maar
zijn daar maandag niet meer aan toe gekomen. De volgende dag was het al vastgelopen en niet meer weg te scheppen.
Zout strooien heeft geen nut dan smelt het een beetje en vriest het weer vast dan
krijg je een ijsbaan dat willen we helemaal niet”.
De meeste bewoners van gebouw A kunnen binnendoor via de bergingen gelukkig
wel naar de straat lopen die is schoongemaakt.
Verder is het vooral genieten van de sneeuw, het is prachtig om te zien vanuit de
warme kamer.

Breng klein chemisch afval weg naar de KCA-wagen
Klein chemisch afval (KCA) bevat stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en
milieu. Denk aan producten zoals batterijen, spaarlampen, accu’s, verf, frituurvet en medicijnen. Voorkom dat deze producten in het huisvuil terecht komen.
Dit kunt u doen door het KCA weg te brengen naar de KCA-wagen van Avalex.
Er zijn twee inlevermomenten.
1
1e zaterdag van de maand: 11.30 – 13.00 uur Mall of the Netherlands
(parkeerterrein bij Lavendel)
2
3e zaterdag van de maand: 11.30 – 13.00 uur Prins Frederiklaan
(kruising Prinsenhof).
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Twee kunstwerken in entreehallen F en G te bewonderen
Sinds 1 februari is het kunstwerk ‘Sluisjesgebied Leidschendam-Voorburg’ in de
entreehallen van de Duivenvoorde gebouwen F en van G te bewonderen. Het is
een grote wandplaat van 258 x 149 cm, van ontwerper Erwin. P. Willemsen, bewoner van gebouw G.
Erwin vertelt erover: “We zien een wonderbaarlijk visueel effect optreden. Het lijkt
erop alsof men door een groot raam kijkt, alsof flatgebouwen F en G daadwerkelijk
aan een water liggen. Ook lijkt de afbeelding een beetje op een groot TV-scherm,
vanwege de spots die erboven hangen. Het is een tafereel met daarop terrasjes
aan beide zijden van het kanaal, met daarin een vrachtboot, bomen, karakteristieke bebouwing, kades, wat mensen en een ophaalbrug in de verte. De basis is een
foto die ik op een zomerse dag bij de Leidschendamse sluisjes genomen heb met
mijn smartphone. Daarop heb ik digitale computerprogramma’s en effecten toegepast om tot dit eindbeeld te komen. In feite een kwestie van langdurig experimenteren en bewerken. De afbeelding heeft een prachtige lichtblauwe, vrijwel egale,
lucht en lijkt op een tekening gemaakt met potloden, sterk uitvergroot. Het is hierdoor uiteindelijk zeg maar een kunstwerk geworden.” “Erg aangenaam om naar te
kijken, vind ik zelf. Alsof het er altijd al heeft gehangen,” aldus Erwin P. Willemsen.

Blije reactie op fotoplaat
De plaat riep gelijk herkenning op bij een bewoner, die blij verrast reageerde:
“Bedankt voor de mooie afbeelding Het Sluisje L’dam. Blij en Gelukkig mee
gemaakt, echt thuiskomen. Ik kom uit zuid - met vriendelijke groet,
CJ Nieuwenhuijsen”
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De nieuwe beleidsmedewerker Paul Slijpen stelt zich voor
Beste lezer, Met veel plezier stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Paul Slijpen en
met ingang van 1 maart a.s. treed ik in dienst bij Stichting Duivenvoorde als
beleidsmedewerker. Samen met mijn collega’s wil ik verder werken aan een plezierige en veilige woonomgeving voor u.
Hiervoor was ik manager Services bij Stichting Florence.
Daar heb ik ruim tien jaren voor gewerkt en sindsdien
draag ik de ouderenzorg een warm hart toe. Met deze
nieuwe baan hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan
uw woongenot en hoor daarom ook graag van u waarmee
ik u eventueel kan helpen.
Ik ben getrouwd, ik heb drie volwassen kinderen en ik woon
in Berkel en Rodenrijs. Mijn hobby’s zijn fotograferen, koken
en schrijven. Ik zeg altijd tegen iedereen: als u mij beter wilt
leren kennen bezoek dan mijn website www.fijnslijpen.nl
Daar vindt u mijn verhalen, poëzie en columns. Verder
houd ik van reizen, maar dat is helaas in deze periode
niet mogelijk. Hopelijk is die vervelende coronacrisis snel
voorbij zodat u en ik weer ons vertrouwde leventje kunnen oppakken. Een reis
naar Schotland staat bij mij hoog op mijn lijstje. Maar strakjes op een terras in het
zonnetje zitten is ook iets waarnaar ik uitkijk.
Ook kijk ik uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega’s. Vooral de kleinschaligheid van het team spreekt mij enorm aan. Hierdoor zijn wij in staat snelle besluiten te nemen en zijn daardoor de communicatielijntjes - ook voor u - lekker kort.
Kortom: ik heb er zin in en hoop u snel te ontmoeten. Tot ziens in Duivenvoorde!
Hartelijke groet,
Paul Slijpen

AANKONDIGING – over het opruimen van alle hallen en galerijen
Enige tijd geleden heeft u het Huishoudelijk Reglement ontvangen van Stichting
Duivenvoorde. Eén van de regels is dat het niet is toegestaan om spullen in de
etagehallen, de galerijen en de andere gemeenschappelijke ruimten te plaatsen.
Binnenkort gaan we starten met de naleving van deze huisregel. Wij vinden deze
regel erg belangrijk omdat wij uw veiligheid heel belangrijk vinden. Flatgebouwen
hebben maar één vluchtweg. Er is één weg naar binnen en dus ook maar één weg
naar buiten. Daarnaast moet deze weg ook nog met anderen worden gedeeld. In
het geval van een brand in één van de appartementen of in de trappenhal vraagt
dit om een juiste aanpak. Daarom nemen wij voorzorgsmaatregelen.
U ontvangt hierover binnenkort een brief van MVGM Zorgvastgoed met daarin een
uitleg hoe we dit gaan aanpakken. Wij rekenen op uw medewerking zodat op korte
termijn alle galerijen en hallen vrij zijn van allerlei spullen.
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RECEPT Auberginestoof met kikkererwten (voor 2 personen)

Ingrediënten
1 aubergine
2 eetlepels olie
1 ui
1 teentje knoflook
100 gr. champignons
5 gedroogde abrikozen
1 theelepel kurkuma (geelwortel)
½ theelepel gemalen koriander (ketoembar)
1 theelepel gemalen komijn (djinten)
1 blik tomatenblokjes zonder zout
1 klein blik kikkererwten (uitlek gw.275gr.)

OPA- EN OMA-POST
Kent of bent u een leuke oma of opa,
buurman of buurvrouw, oom, tante of
iemand anders die wel wat extra liefde
kan gebruiken? Geef u dan nu op voor
'Adopteer een oma'! Er zijn namelijk
héél veel mensen die graag een kaartje versturen, maar te weinig adressen
van mensen die dit zouden waarderen
om te ontvangen. Dus vindt u het leuk
om post te ontvangen? Laat het ons
weten door uw naam en adres op een
briefje te schrijven en met de vermelding. ‘omapost’ bij ons in de brievenbus te doen. Of ga nu naar:
http://adopteer.omapost.nl om uzelf of
een ander aan te melden.

Bereiding
Was de aubergine en snijd
hem in repen of blokjes.
Bak de aubergine in eetlepel
olie in 10 min. zacht.
Maak de ui, de knoflook en
de champignons schoon.
Snijd ui en knoflook in snippers en de champignons in
plakken.
Snijd de abrikozen in reepjes.
Verwarm de rest van de olie
en fruit hierin de ui en de
knoflook met de specerijen.
Bak de champignons mee.
Voeg de abrikozen en de tomatenblokjes toe en laat dit
10 min. sudderen.
Laat de kikkererwten uitlekken en spoel ze af.
Meng de aubergine en de
kikkererwten door de groente
en stoof het geheel nog
vijf minuten.
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Woej biedt gratis hulp met belastingaangifte 2020
Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. Heeft u moeite met het invullen?
Woej helpt!
Ook dit jaar biedt Woej weer in maart en april gratis hulp aan, op diverse locaties
binnen de gemeente. Eén van de locaties is Dienstencentrum Duivenvoorde. Als u
niet naar ons toe kunt komen, probeert Woej u thuis te helpen.
Samen met een deskundige Woej-vrijwilliger of sociaal werker wordt de aangifte
digitaal ingevuld. Dit kan voor u alleen, maar ook voor u en uw partner samen.
U kunt gebruik maken van deze service als u:
 In Leidschendam of Voorburg woont;
 Geen eigen woning bezit;
 Niet meer spaargeld heeft dan € 30.000,- per persoon;
 Uw bruto jaarinkomen niet hoger is dan € 23.000,- voor een alleenstaande en €
30.000,- voor een (echt)paar;
 Geen ondernemer of zzp’er bent;
 (Beiden) beschikt over een eigen DigiD-code. Hulp bij
het aanvragen daarvan kunt u krijgen bij het Sociaal
Service Punt via 070 – 205 70 00.
 Bij grote drukte hebben 65-plussers voorrang.
Heeft u geen aanslagbrief gekregen, maar in 2020 hoge
kosten gemaakt? Voor bijvoorbeeld vervoer bij ziekte, medicatie of het volgen van
een dieet? Als u naast uw AOW, een klein pensioen heeft, kunt u in dat geval ook
een afspraak met Woej maken.
U kunt Woej bellen voor een afspraak vanaf 22
februari op maandag, dinsdag en donderdag van
10.00 – 13.00 uur
via 070 - 205 47 50
Afspraken worden ingepland vanaf 8 maart tot
eind april.
Woej werkt volgens de coronarichtlijnen van het
RIVM.
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Dinsdag 9 februari ontvingen wij deze lieve kaart
van Tinie en Henk Hendriks, onze vrijwilligers die
jaren voor u en ons hebben klaar gestaan met het
bereiden van lekkere maaltijden of het draaien van
een bingo. De kaart is gericht aan directie, medewerkers, bewoners en vrijwilligers van Stichting
Duivenvoorde. Tinie en Henk hebben de stichting
ook altijd geholpen met het halen van boodschappen of als er iets geregeld moest worden. Niets was
hen te veel. Inmiddels wonen zij in Schiedam en
kunnen niet makkelijk meer deze kant op komen.
En in deze coronatijd al helemaal niet. Wij missen
jullie ook Tinie en Henk en zodra corona weg is
gaan we gauw een kop koffie met elkaar drinken.

Lieve Iedereen,
Wij, Henk en Tinie, missen jullie heel erg
Maar zo is het overal op de wereld
Iedereen mist alle directe contacten
Met alle vrienden en kennissen
Alle leuke evenementen en
Koffie drinken en eten met elkaar
Alles is nu al een jaar anders
Soms gaat alles veel te vlug
Kunnen we het niet meer aan
Moeten we weer een s tap terug
Om opnieuw op pad te gaan
We weten misschine nog niet hoe
Wat wordt straks het regeringsbesluit?
We wensen ze heel veel wijsheid toe
Hopelijk komen ze er snel uit
Zodat we jullie weer kunnen ontmoeten
Zodat we niet weer een kaart moeten zoeken
Heel veel sterkte voor de komende tijd
En hopelijk tot snel weeerziens
Knuffels en groeten van HENK en TINIE
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