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BESTE BEWONERS,
De zomer zit er weer op. Een zomer waarin wij niet stil hebben 
gezeten. Plezierig wonen nu maar ook in de toekomst is zo 
belangrijk en daarom is Stichting Duivenvoorde momenteel 
druk in overleg met de bewonerscommissies, met elkaar, met 
de gemeente maar ook met de nieuwe dienstverlener Verwey. 
We houden u op de hoogte. Ook de bewonerscommissies en 
de activiteitencommissie hebben niet stil gezeten. Er zijn heel 
wat gezellige momenten geweest, deze zomer. De foto’s in 
deze Nieuwsbrief getuigen daar weer van. En nu dan weer de 
herfst helaas. Maar ja, het is toch ook altijd weer genieten van 
de mooie kleuren in de natuur. Daarbij ziet het programma in 
het dienstencentrum voor de komende maanden er ook weer 
uitnodigend uit. 
  Christine Kramer

Herfst
Waar blader  

ik nou dan weer 
doorheen

“
”Loesje

BLOEMENTUIN DUIVENVOORDE
Er was deze zomer niet alleen veel groen te zien, maar er was 
ook sprake van een ware bloemenpracht in onze tuin!
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Mah Jong
Wie vindt het leuk om Mah Jong  
te spelen? Meld dit dan bij de 

receptie. Eén van onze huurders 
zoekt namelijk een maatje hiervoor. 
Zij is in het bezit van het spel.

VERWEY VASTGOED NEEMT HET 
BEHEER OVER VAN WOONINVEST
(bericht van het Dagelijks Bestuur) 

Jarenlang heeft het beheer van de woningen van 
onze stichting plaatsgevonden door woningcorporatie 
WoonInvest te Voorburg. Met ingang van de 
nieuwe Woningwet zijn er strikte eisen gesteld met 
betrekking tot het uitvoeren van diensten voor andere 
organisaties. Met als gevolg dat het Bestuur van 
Stichting Duivenvoorde op zoek moest gaan naar een 
andere aanbieder van diensten.

Daarom wordt per 1 januari 2018 het beheer 
overgenomen en wel door Verwey Vastgoed uit 
Rotterdam. Later in het najaar informeren wij alle 
bewoners hier verder over.

FYSIOTHERAPEUTEN
Na 11 jaar als sportinstructeur en fysiotherapeut 
gewerkt te hebben in de vestiging van Multi Fysio, heeft 
Paul Simonis ons verlaten. Hij begon in 2007 in “de 
Poort” en had op 24 juli jl. zijn laatste werkdag. Al die 
jaren werkte Paul ook al als voetbaltrainer bij Sparta 
in Rotterdam, waar hij vanaf nu fulltime de 17-jarigen 
traint.

ACTIE WEESFIETSEN 
Het is weer tijd om de fietsenstallingen op te schonen in de 
gebouwen B, BC, D/E, F en G in Duivenvoorde.

Omdat er beperkte ruimte in de fietsenstallingen is kan 
ieder huurder één fiets of elektrische fiets of scootmobiel 
stallen. Hiervoor krijgt de huurder een label die hij/zij aan 
het vervoermiddel moet hangen. Elke twee jaar komt er 
een nieuw label met een andere kleur. Nu zijn dat nog 
de blauwe labels uit 2015, maar tussen 1 november en 
30 november a.s. kunt u hiervoor een nieuw, rood label 
ophalen bij de receptie. 

Ondertussen zal in week 44 (30 oktober tot en met  
3 november) door de heer John Velthuizen gecheckt 
worden of er niet-gelabelde fietsen staan en/of 
verwaarloosde fietsen (fietsen die slecht onderhouden 
zijn, stuk of met lekke band, of onder het stof). Aan deze 
fietsen wordt een kaartje gehangen met het verzoek of de 
eigenaar zich wil melden vóór 30 november 2017. Meldt 
niemand zich voor zo’n fiets dan wordt deze fiets begin 
december verwijderd. Deze zogenaamde “weesfietsen” 
worden in een depot opgeslagen. Huurders die hun fiets 
na 1 december 2017 in de fietsenstalling missen kunnen 
contact opnemen met de consulent en hun opgeslagen 
fiets (met fietssleutel) ophalen uit het weesfietsendepot. 
De opgeslagen ‘weesfietsen” worden daar bewaard tot 1 
december 2018.

De controle op fietsen met de 
nieuwe rode labels vindt 
vervolgens plaats in 
week 48 (27 november 
tot en met 1 december)
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EVEN VOORSTELLEN:  
DE HEER MARTIN PEERINGA
In de vorige Nieuwsbrief meldden wij al dat ons  
DB-lid en penningmeester Harmen Kooistra ons na  
8 jaar gaat verlaten. De heer Martin Peeringa zal hem 
officieel per 1 januari 2018 opvolgen, maar is nu al als 
aspirant-penningmeester aan het DB toegevoegd.  
Tijd dus om hem even voor te stellen. 

Martin (46 jaar) woont in Rijswijk en werkt vier 
dagen per week bij Woningstichting Den Helder. 
Dat is een eind weg, maar omdat dit een interim 
’klus’ is heeft hij de reistijd er wel voor over. Als 
medeoprichter en eigenaar van WIJ Verkoop 
Management, een eigen onderneming die corporaties 
adviseert en begeleidt in hun verkoopopgave, zal 
er na Den Helder wel weer een ander project voor 
hem komen. Maar daarnaast houdt Martin toch 
zeker één dag per week vrij voor onze Stichting. 
Met zijn uitgebreide ervaring in zowel de financiële 
wereld als de wereld van de corporaties (hij werkte 
onder andere bij Vestia, Stichting Woonformatie 
Ypenburg en Staedion) verwachten wij dat hij als 
penningmeester veel voor ons kan betekenen. Uit 
zijn persoonlijke thuissituatie met onder andere 
een vader op leeftijd, brengt hij daarbij ook enige 
kennis mee ten aanzien van de woonwensen voor 
ouderen. Dat is ook wat hem bij onze Stichting 
aanspreekt: er met elkaar een fijne woonomgeving 
van maken. Naast zijn financiële achtergrond voelt 
Martin zich namelijk ook maatschappelijk zeer 
betrokken. Bij onze Stichting ondervindt hij tot nu 
toe al dat de medewerkers en het Bestuur dicht 
bij de bewoners staan. Hij constateert verder dat 
de goede en degelijke organisatie van Stichting 
Duivenvoorde samen met het enthousiasme van de 
medewerkers kan zorgen voor een mooie toekomst 
voor de bewoners. Daarom zal Martin binnenkort ook 
contact leggen met bewoners om zo goed naar hun 
behoeften te kunnen luisteren. Verder 
wil hij samen met de overige leden 
van het Bestuur strakke afspraken 
maken met Verwey om een goede 
dienstverlening te waarborgen.

Wij wensen hem veel succes toe 
en een plezierige tijd bij onze 
Stichting. En hopen dat 
hij naast al zijn drukke 
werkzaamheden 
nog tijd overhoudt 
voor zijn hobby’s 
zoals hardlopen, 
squashen en een 
cabaretavondje in 
de Schouwburg.

TIPS VAN ONZE WOONCONSULENTEN
• Buurtconflict? U kunt het samen oplossen! Meld 
uw conflict bij de coördinator Buurtbemiddeling, 
telefoon (070) 3008323 of stuur een email naar: 
buurtbemiddeling@leidschendam-voorburg.nl 

• Alle huurders hebben in juli het volgende ontvangen: 
Uitleg Mechanische ventilatie en een nieuwe telefoonlijst 
met belangrijke telefoonnummers. Niet ontvangen? Op uw 
verzoek ontvangt u het opnieuw. 

• Uw fijne woonomgeving blijft schoon door de 
aanwijzingen van Avalex op te volgen. Grofvuil of ander 
groot huisvuil verwijderen? Bel Avalex. T 0900-0507. 
Plaats uw aangeboden grofvuil op de juiste plaats en het 
juiste tijdstip. 

• Is de ondergrondse vuilcontainer defect of werkt uw 
pasje niet? U kunt dit melden bij Avalex. T 0900-0507.

• Vanaf 1 augustus jl. zijn de regels t.a.v. logeren in uw 
woning aangescherpt (dit staat inmiddels ook in het 
informatieboekje) en wel als volgt: Het laten logeren 
van anderen in uw woning is toegestaan, zolang dit geen 
overlast oplevert voor uw buren. Ook moet het logeren 
niet het karakter hebben van (permanente) bewoning. 
De woningen die Stichting Duivenvoorde verhuurt zijn 
namelijk geschikt voor bewoning door één en hooguit twee 
personen. Logeren kan het karakter van (permanente) 
bewoning krijgen als het langer duurt dan twee weken 
achtereen, of als het in kortere periodes maar vaker achter 
elkaar gebeurt.

• Wat is lezen toch fijn. En wat zijn er veel boeken in 
ons Dienstencentrum. Minder fijn is dat er boeken uit de 
open kasten van de bibliotheek meegenomen worden als 
de bibliotheekmensen niet aanwezig zijn. Dit is niet de 
bedoeling. Mensen kunnen lid worden voor € 3 per jaar en 
het kost € 0,15 per boek en daar mag je het boek 14 dagen 
voor lenen. De boeken in de open kasten zijn ook van de 
bibliotheek en dus niet voor algemeen gebruik.

• De deuren in de hallen B en C naar de tuin toe zijn sinds 
kort zo aangepast dat alle bewoners via die deuren naar de 
tuin toe kunnen. Ze kunnen natuurlijk niet de flat zelf in. 

• Let u alstublieft op met zaken die over de reling van de 
balkons vallen. Deze komen namelijk terecht in de tuinen 
van de benedenburen! 

• Wist u dat in Duivenvoorde de 30 km zone geldt voor 
alle weggebruikers? Wij willen dit nogmaals onder uw 
aandacht brengen. Sommige bewoners zijn niet meer zo 
goed ter been en lopen daarom langzamer. Daarom het 
verzoek hier rekening mee te houden.
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VOORLICHTING BRANDWEER EN POLITIE 
Op 24 augustus kwamen Mariska Rooijakkers en Tamara 
Hoeve van de brandweer resp. politie voorlichting geven 
in het Dienstencentrum. Ruim 30 personen bezochten 
deze interessante en leerzame bijeenkomst. Wist u 
bijvoorbeeld:

•  Dat een te vol stofreservoir van de droger oorzaak 
nummer een is van brand?

•  Dat elektriciteitssnoeren helemaal afgerold moeten 
worden, omdat ze anders te heet worden?

•  Dat u niet verlengsnoeren met elkaar moet 
doorverbinden, vanwege de hitte?

•  Dat u niet teveel apparaten op een contactdoos moet 
aansluiten?

•  Dat u geen opladers in de zon moet leggen?
•  Dat u uw meterkast niet vol met spullen moet zetten 

(meter vrijhouden)?
•  Dat u geen vaas op of naast de tv moet zetten?
 
Mariska leerde ons dat brand afhankelijk is van drie 
factoren: een brandbare stof, temperatuur en zuurstof. Als 
je één van deze factoren weghaalt, stopt de brand. Vlam 
in de pan? U haalt de zuurstof weg door een deksel op de 
pan te doen.

Rook is giftig. Vandaar dat St. Duivenvoorde in elke woning 
rookmelders heeft. De Stichting zorgt voor de vervanging 
van de batterijen. Zorg dat u rook niet inademt. Sluit bij 
brand/rook deuren en ramen en blijf laag bij de grond. 
En maak de kieren onder de deur dicht met een lap stof. 
Het duurt 60 minuten voordat een deur doorbrandt, de 
brandweer doet er max. 8 minuten over om te komen.

Tamara gaf tips over veiligheid in en om huis. Zij adviseert 
om uw sleutel niet ’s nachts aan de binnenkant van de 
deur te laten zitten, want dan kan de politie niet (snel) 
bij u naar binnen. Ook niet ’s nachts de deur op de 
kierstandhouder zetten.

Doe niet open voor vreemden, neem geen pakketjes aan 
voor uw buurvrouw, tenzij zij u heeft ingelicht dat er een 
pakketje aankomt. Geef nooit uw pincode aan een ander. 
U kunt bij Burgernet een belletje bestellen, die u aan 
uw portemonnee vastmaakt, dit schrikt zakkenrollers af. 
Houdt verder uw (dichte) tas bij u, voor u.

  MARISKA ROOIJAKKERS EN TAMARA HOEVE  .

VOORLICHTINGSAVONDEN GGZ
In wijkcentrum de Plint worden informatie-avonden 
gehouden over psychische gezondheid. Op 24 oktober gaat 
het over hooggevoeligheid, op 14 november over piekeren 
en op 12 december over autisme. Deze avonden zijn van 
19.30 uur tot 21.30 uur en gratis toegankelijk. Aanmelden 
is niet nodig. Meer info op www.rivierduinen.nl

LIEVER PINNEN DAN CASH
Tegenwoordig wordt er nog maar weinig met contant 
geld betaald. Zelfs voor kleine bedragen verdient pinnen 
vaak de voorkeur. Er zit dan minder geld in de kas en het 
is daardoor dus veiliger. Dat vinden wij ook prettig bij ons 
in het Dienstencentrum. Dus… liever pinnen dan contant 
betalen!
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DE BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE WIL U EVEN BIJPRATEN
Er zijn nog wat lopende zaken zoals de verlichting bij 
gebouw A die onterecht op de eigen meters waren 
aangesloten. Inmiddels is dit al op de openbare verlichting 
aangesloten.

De afvalcontainers achter de keuken van het Diensten-
centrum worden in het vervolg tweemaal per week 
geleegd en de warmtemeters worden vervangen.

De openbare fietsenstallingen zijn aardig vol en de 
Stichting heeft overleg met de gemeente om te kijken naar 
mogelijkheden over het stallen van scootmobielen en/of 
er een oplossing voor gevonden kan worden.

We hebben als commissie een rondje door de wijk gelopen 
en daarna met twee afgevaardigden van de Stichting 
een schouw in leegstaande woningen gehouden. Daarna 
hebben we de gebreken en enkele onvolkomenheden 
die we gezien hadden in ons rondje met de coördinator 
besproken. Hierop komt het bestuur eind september 
terug en wij zullen u dan uitvoerig informeren. Het vuil bij 
sommige gebouwen is inmiddels opgelost.

Bij gebouw H zal de kelderdeur naar het Duivenpad 
elektrisch worden gemaakt. Er wordt gekeken of dit ook 
mogelijk is voor gebouw D/E. De deur daar is namelijk 
breder.

Er staat weer een rondje met een afgevaardigde van de 
gemeente Leidschendam-Voorburg op de planning. Als u 
deze nieuwsbrief leest heeft dit inmiddels plaatsgevonden.

Er zijn bewoners die een hond hebben en daar ook 
zichtbaar van genieten. Het is ons opgevallen dat heel veel 
bewoners de hond aangelijnd hebben maar dat er steeds 
meer bewoners (ook mensen van buiten Duivenvoorde) 
de hond(en) los laten lopen op de stoepen, straat en 
grasvelden. Er is een losloopgebied voor honden dat 
door borden aangegeven wordt. Deze ligt voor onze wijk 
tussen het spoor en het spoorfietspad tegenover de 
gebouwen A en H. Indien er controle plaatsvindt kunt u 
een boete krijgen evenals voor het niet opruimen van de 
hondenpoep.

U kunt met uw vragen die met het algemeen belang te 
maken hebben ons bereiken via bwc.duivenvoorde@gmail.
com of per brief via de brievenbussen in gebouw D en G.

SCOOTMOBIELSTALLING  
IN DUIVENVOORDE
Wanneer u een scootmobiel gaat aanvragen bij 
de Gemeente of er zelf één aan wilt schaffen, 
vragen wij u vooraf bij de consulenten van Stichting 
Duivenvoorde te informeren of er nog ruimte in de 
stalling is voor een scootmobiel. Dit in verband met 
ruimtegebrek in de algemene bergingen. Het kan dan 
zo zijn dat u uw scootmobiel namelijk in een ander 
complex zult moeten stallen dan waar u woont. 
De consulenten zullen u daar graag verder over 
informeren.

De consulenten zijn van maandag tot en met 
donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur bereikbaar  
op telefoonnummer 3203736.

ONTRUIMINGSOEFENING
Het Dienstencentrum houdt in de week van 5 tot 11 
november op enig moment een ontruimingsoefening. Raak 
niet in paniek als u een alarm hoort, wij zullen u op het 
moment zelf laten weten dat het om een oefening gaat. 
Blijf rustig, volg de aanwijzingen op van het personeel of de 
vrijwilligers. Op welke dag en welke tijd de oefening precies 
plaatsvindt, maken we niet bekend.
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VAN DE BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVOORDE
Met Mevr. Margaret Zeeman van het Dagelijks bestuur en 
Christine Kramer hebben wij door een leegstaande woning 
gelopen om te kijken wat er aan verbeterd kan worden ten 
behoeve van het woongenot voor de nieuwe bewoner. 

En op zaterdag 29 juli was het dan zover: onze jaarlijkse 
barbecue. De opkomst was groot, 55 bewoners 
hadden zich opgegeven. In de tuin werd een grote tent 
neergezet door Hans van Oudheusden, een zoon van 
een medebewoonster. Hartelijk bedankt Hans voor het 
uitlenen en neerzetten. Tafels en stoelen erin, vlaggetjes 
opgehangen en hier kregen we ook weer hulp van 
Marry, Hetty en Cor. Om 18.00 uur kon de barbecue 
beginnen. Alleen de weergoden dachten daar anders 
over en trakteerden ons met heel veel hemelwater. 
Buiten onder een partytent werd het vlees gebakken en 
het koude buffet stond in de hal. Het ging steeds harder 

regenen maar dat mocht de stemming niet drukken en de 
medewerksters van Stichting Duivenvoorde brachten de 
bewoners één voor één onder een paraplu naar het buffet 
wat ook weer een vrolijk gezicht was. Het eten was heerlijk 
en goed verzorgd, er was genoeg te eten en te drinken 
en na afloop nog een heerlijk ijsje toe. Het was mede 
door het slechte weer niet zo heel laat afgelopen, maar al 
met al toch een gezellige avond. De bewonerscommissie 
Prinsenvoorde bedankt de bewoners die zich hebben 
opgegeven en de mensen die ons de hele dag geholpen 
hebben voor de gezellige en geslaagde barbecue. We 
hopen dat we volgend jaar u weer kunnen uitnodigen voor 
een barbecue of een andere leuke aktiviteit en hopen dat 
dan iedereen zich opgeeft. Het mooie weer kunnen we 
niet bestellen maar met elkaar kunnen we het gezellig 
maken. Hartelijk dank namens Hans, Amy, Lydia en Hans 
van de bewonerscommissie Prinsenvoorde.

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
De BBQ op 14 juli was weer een groot 
succes. De sfeer zat er gelijk goed in 
iedereen heeft genoten van het eten 
en de drankjes. Er was volop en alles 
naar ieders smaak.

De Mosselband trad op 4 augustus op 
en na een aarzelend begin, van vind ik 
het mooi of niet, is het toch weer een 
prachtige avond geworden. Voor de 
pauze was er veel Engelstalige muziek, 
en na de pauze is er door iedereen 
van harte meegezongen en gedeind. 
Al met al toch weer een gezellige 
avond geweest.

29 september hebben we een 
optreden van de Gate zangers gehad, 
bij heel veel mensen al bekend 
omdat zij al meerdere keren voor ons 
opgetreden hebben. Het was ook nu 
weer een spetterende avond.

Het saladebuffet was helemaal 
volgeboekt. Het was weer een 
behoorlijke voorbereiding (zie ook 
foto), maar ook erg lekker en een 
succes.

En wat staat er binnenkort nog te 
gebeuren?
Donderdag 19 oktober is er een 
optreden van het Kozakken ensemble 
en als klap op de vuurpijl hebben we 
voor 15 december nog een prachtig 

optreden van een koor. Hierover krijgt 
u uiteraard nog bericht.

Let op: Helaas moeten we ons aan 
een bepaald aantal personen houden 
en daarom geldt, vol is vol. Iedereen 
wil immers alles kunnen zien.
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WEKELIJKSE KERKDIENST BIJ ONZE STICHTING
Bent u Katholiek? En zou u graag 
deelnemen aan de zondagse viering 
maar vindt u de Petrus en Paulus kerk 
te ver weg? Dan bent u welkom bij 
de viering op de donderdagochtend 
van 09.45 tot 10.30 uur in het 
Dienstencentrum van onze Stichting. 
Voorganger Kees Warmerdam of Riet 
van der Ham verzorgt deze viering 
dan samen met pianiste Mia Toneman 
of Agnes van Bohemen. Bovendien 
zijn er voor de feestdagen van Kerst, 
Pasen en Pinksteren oecumenische 
vieringen onder verantwoordelijkheid 
van de dominee.

Ria Verhoef zorgt elke week dat de 
vieringen geregeld worden. Ook is er 

daarna een gezellig samenzijn met 
koffie, waar Nasir Attaie achter de bar 
voor zorgt.

In 1972 vanaf de opening van ‘het 
wooncomplex voor ouderen’ zijn de 
wekelijkse vieringen hier begonnen 
als onderdeel van de Parochie Paus 
Johannes XXIII, destijds onder leiding 
van pastoor Theo te Meij, de 21e 
pastoor van Leidschendam. Vanaf 
2007, na de sluiting van de kerk Paus 
Johannes XXIII, maakt deze kerkdienst 
deel uit van de parochie Trinitas. 
De vieringen zijn voor de wekelijks 
ongeveer 20 aanwezigen, veelal 
bewoners van Stichting Duivenvoorde, 
maar ook een enkeling uit de wijk, van 

grote betekenis. Rond de feestdagen 
is er ook een dameskoor wat erg 
gewaardeerd wordt. Ria Verhoef is 
hier al vanaf 1995 bij betrokken, na de 
dood van haar echtgenoot. Zij regelt 
alles als vrijwilliger nog steeds met 
veel enthousiasme. Als koorlid zingt 
zij ook in de Petrus en Paulus kerk. 
Nasir Attaie zorgt als vrijwilliger al 
drie jaar voor de koffie op donderdag. 
Hij is ook actief achter de bar bij 
Woej. Wel iets anders dan zijn baan 
in Afghanistan als leraar en directeur 
van het familiebedrijf, wat hij 23 jaar 
geleden heeft achtergelaten.

VRIJWILLIGERSVACATURES DIENSTENCENTRUM
•  Voor de zondagse koffie/lunch zoeken we een coördinator. Iemand 

die de vrijwilligers inroostert, de boodschappen coördineert, 
de geldzaken regelt. U bent tevens gastvrouw of gastheer en 
helpt mee bij het bereiden van een eenvoudige lunch, serveren, 
afruimen, afwassen etc.

•  Achter de bar: samen met een collega-vrijwilliger koffie, thee etc. 
schenken, eten opwarmen en gezellig uitserveren. Ervaring met 
kassawerk is een pré. Er is een vacature op dinsdag-, donderdag- 
en vrijdagochtend.

•  Voor de gym (maandagmiddag), de kerkdienst 
(donderdagochtend) en het koersbal (donderdagmiddag): iemand 
die de tafels en stoelen aan de kant wil zetten en na afloop weer 
netjes op z’n plek wil zetten.

•  Voor de receptie: iemand die het gezicht is van het 
Dienstencentrum, vriendelijk de bezoekers ontvangt, te woord 
staat, verwijst, reserveringen afhandelt, kleine administratieve 
klusjes doet. U bent handig op de computer.

•  Voor het organiseren van lezingen: er is behoefte aan lezingen 
over diverse interessante onderwerpen. Wie heeft er misschien 
connecties en/of wil de mogelijkheden onderzoeken, contacten 
leggen en de organisatie op zich nemen?

 
Heeft u interesse in één van bovenstaande vrijwilligersvacatures? 
Meer informatie bij Geerte Hoogschagen, beheerder 
Dienstencentrum Duivenvoorde, bereikbaar op dinsdag 10.00-
14.30 u en op woensdag en vrijdag 9.00-17.00 u, (070) 301 4014 of  
gh@stichting-duivenvoorde.nl

LANGER ZELFSTANDIG WONEN 
Op 28 september heeft er een informatiemiddag 
plaatsgevonden in het dienstencentrum met als 
thema Voel je thuis. Deze informatiemiddag is 
georganiseerd door de gemeente. Het doel was 
om in gesprek te gaan met inwoners over wat er 
nodig is om langer zelfstandig thuis te kunnen 
blijven wonen. Er waren workshops en een 
informatiemarkt. De informatiemiddag is door 
ruim 100 mensen bezocht.

   GASTSPREKER: MARTIJN HUISMAN.. 
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 DATUM TIJD WAT TOEGANG

 vrijdag 13 oktober 15:00-17:00 Bingo € 6,50
 donderdag 19 oktober 19:30 Concert Kozakken Ensemble (Activiteitencommissie)
 vrijdag 20 oktober 13:30-16:30 Film: Prime € 3,00
  16:00-18:00 Patatschotel € 5,00
 vrijdag 27 oktober 10:00-12:00 Tap Schoenen
  13:00-18:00 Muziekmiddag gratis
  16:00-18:00 Patatschotel € 5,-
 vrijdag 3 november 10:00-12:30 Fashion Nathalie
  13:00-18:00 Muziekmiddag gratis
  16:00-18:00 Patatschotel € 5,00
 maandag 6 november 10:00-12:00 Themabijeenkomst (Rode Kruis) gratis
 vrijdag 10 november 15:00-17:00 Bingo € 6,50
 vrijdag 17 november 13:30-16:30 Film: Brideshead Revisited € 3,00
  16:00-18:00 Patatschotel € 5,00
 vrijdag 24 november 10:00-14:00 Tweedehands boekenmarkt
  14:00-18:00 Muziekmiddag gratis
  16:00-18:00 Patatschotel € 5,00
 vrijdag 1 december 15:00-17:00 Sinterklaasbingo € 6,50
 maandag 4 december 10:00-12:00 Gezond en lekker eten in december (diëtiste) gratis
 vrijdag 8 december 13:30-16:30 Film: Hachie € 3,00
  16:30-18:00 Patatschotel € 5,00
 vrijdag 15 december 19:30 Kerstconcert (Activiteitencommissie)
 vrijdag 22 december 13:00-18:00 Kerstmuziekmiddag gratis
  16:00-18:00 Kerstdinertje € 10,00
 vrijdag 29 december 13:00-16.00 Oliebollen voor bewoners
  16:00-18:00 Oudejaarsborrel
 zondag 31 december 20:00-01:00 Oudejaarsavond (bij voldoende belangstelling) € 12,50

 


