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Lente
Ben ik die krieBel in mijn keel kwijt, 

is-ie in mijn Buik gekropen.

Loesje

L E N T E  2 0 1 5
N I E U W S B R I E F

BESTE BEWONERS,
Het is lente, een seizoen vervuld van nieuw leven. Toch moet ik u 
een trieste mededeling doen.

Joop Bos, een oud-bestuurslid van Stichting Duivenvoorde 
is overleden. Van 1988 tot 2005 heeft Joop diverse functies 
in het bestuur bekleed. Onder Joop’s leiding is onder andere 
de alarmering opgezet. We zijn dankbaar voor wat hij heeft 
betekent voor de Stichting. Een delegatie van Duivenvoorde is 
naar Joop’s crematie gegaan om hem de laatste eer te bewijzen. 
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel sterkte om dit 
verlies te dragen.

Ik wil u heerlijke Paasdagen toewensen. Vanaf het Paasweekend 
kunt u weer in de binnentuin rondwandelen. Neem eens een 
kijkje!

Christine Kramer

DUIVENVOORDE GESLOTEN
Het kantoor van St. Duivenvoorde is gesloten op:
Maandag 6 april (2e Paasdag), maandag 27 april (Koningsdag), 
dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag), donderdag 14 mei 
(Hemelvaartsdag) en maandag 25 mei (2e Pinksterdag). 
Het Dienstencentrum is ook gesloten op deze dagen, behalve dat 
er soms wel activiteiten zullen plaatsvinden. U wordt hierover 
mondeling of via folders op de hoogte gehouden.

VERDER IN DIT NUMMER
Meeuwenoverlast • Keukentip • 
Uitslag enquête • Technische klachten 
• Rente waarborgsom verandert • 
Serviceovereenkomst • Stalling van 
fietsen en scooters • Kerstbomen • 
Bloedprikken • Dienstencentrum weer 
open • Huisverpleegkundige van Florence • 
Prikborden • Telefoonnummers • Logeerflat 
is verhuisd • Vrijwilliger(s) gezocht • 
Water geven • Woej ouderenadviseurs 
• Bewonerscommissie Prinsenvoorde • 
Bewonerscommissie Duivenvoorde •  
Wat is er te doen in het Dienstencentrum?
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TECHNISCHE KLACHTEN
Technische klachten kunt u melden aan firma 
Bouwmeester, tel. 0174 291 975, of per email: 
wooninvest@bouwmeester.org. In het informatiekastje 
van uw woongebouw hangen ook andere belangrijke 
telefoonnummers. Deze telefoonlijst is recent 
bijgewerkt. 

RENTE WAARBORGSOM VERANDERT
Toen u bij St. Duivenvoorde kwam huren, heeft u een 
waarborgsom betaald. St. Duivenvoorde betaalt (of 
verrekent) deze waarborgsom binnen drie maanden na 
beëindiging van de huurovereenkomst terug (mits u de 
woning goed achterlaat), vermeerderd met de hierop 
opgebouwde rente. Deze rente was 2,5%. Echter per 
1 januari 2015 is dit 1% geworden. De tot deze datum 
opgebouwde rente blijft natuurlijk staan.

STALLING VAN FIETSEN EN SCOOTERS ROND HET DIENSTENCENTRUM
Op dit moment zijn wij druk 
bezig met het gebied rond het 
Dienstencentrum in te richten.

Wij vragen uw begrip voor de 
overlast die hiermee gepaard 
gaat. Fietseigenaren: wilt u 
rekening houden met de vrije 
doorgang naar de algemene 
fietsenberging, de hal van gebouw 
D en E? Fietsen van bezoekers 
mogen niet worden gestald in de 
openbare fietsenbergingen van de 
complexen.

SERVICEOVEREENKOMST
Heeft u belangstelling in een ‘serviceovereenkomst voor 
klein herstel huurders’ dan kunt u contact opnemen met 
de consulenten. De kosten voor een maandabonnement 
is op dit moment € 5,44. 

KEUKENTIP
Heeft u een waterkoker en/
of een koffiezet-apparaat? 
Laat deze apparaten dan 
niet onder een keukenkastje 
staan, op het moment dat u 
ze gebruikt. De uitstoot van 
stoom is schadelijk voor de 
daarboven hangende kastjes. 
Beschadigingen van de kastjes 
komen voor rekening van de 
huurder.

MEEUWENOVERLAST
Het voeren van bergeenden, reigers, zeemeeuwen, 
parkieten, ooievaars en andere kleine wilde vogels is sterk 
af te raden. Door het voeren van deze vogels ontstaat 
er ernstige overlast. Bijvoorbeeld: meeuwen krijsen en 
verdedigen hun kroost, zij vallen mensen aan.

De Stichting Duivenvoorde vraagt alle bewoners te stoppen 
met voederen, en geen vuilniszakken op de balkons neer te 
zetten, zodat het aantal vogels dat nu overlast veroorzaakt, 
op een natuurlijke manier afneemt. Géén voer, géén 
vogels, géén poep, géén muizen en ook géén ratten. 
Resultaat: alle huurders tevreden!

UITSLAG ENQUÊTE
De enquête over de jeu de boulesbaan is uitgezet 
onder alle bewoners van Duivenvoorde en Duivenpad. 
De resultaten zijn binnen. Aangezien de respons lager 
dan 50% was, heeft het Dagelijks Bestuur besloten 
niet verder te gaan met de plannen voor de jeu de 
boulesbaan.
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DIENSTENCENTRUM WEER OPEN
Op 23 januari 2015 werd het Dienstencentrum Duivenvoorde 
officieel geopend. Als openingshandeling werd de vlaggenstok in 
gebruik genomen, die nu in de binnentuin staat. De huurders van 
het dienstencentrum hesen samen met St. Duivenvoorde een vlag 
waarop de logo’s staan van Duivenvoorde, Florence, Multifysio en 
Vreeburg. Ook boden twee fondsen een symbolische cheque aan, 
de Rabobank Vlietstreek Zoetermeer en het Van Ravesteyn Fonds.

Van diverse kanten kreeg St. Duivenvoorde cadeaus. De 
activiteitencommissie heeft twee prachtige klokken geschonken, 
één hangt achter de bar en één in de grote zaal.

KERSTBOMEN
Een compliment voor 
alle bewoners die de 
kerstbomen in hun 
woongebouw hebben 
opgetuigd. Alle 
hallen waren zeer 
sfeervol. Er was 
niet één duidelijk 
winnende 
kerstboom 
aan te wijzen; 
ze waren 
allemaal zo 
prachtig..
Wij zijn 
blij met 
uw 
enthou-
siasme.

BLOEDPRIKKEN
Iedere maandag en vrijdag tussen 9.30 en 10.30 uur is 
er bloedprikken door LabWest in het Dienstencentrum 
Duivenvoorde. Dat is gemakkelijk voor u, want u kunt hier terecht 
voor bloedafname voor de trombosedienst, voor uw huisarts of 
voor uw specialist. Een afspraak maken is niet nodig, u moet wel 
uw MCH-pasje en uw labformulier meenemen.

Het verzoek is om niet vóór 9.00 uur aanwezig te zijn. Het 
Dienstencentrum is immers pas vanaf 9:00 uur geopend.
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HUISVERPLEEGKUNDIGE VAN FLORENCE
Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Jos van Galen en vanaf januari 2015 ben ik werkzaam als 
Huisverpleegkundige bij Florence thuiszorg, in de wijk Duivenvoorde.

Als Huisverpleegkundige kan ik met u in gesprek gaan over hoe u zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan blijven wonen. En 
waar mogelijk zonder zorg. Samen met u bespreken wij wat er nodig is om de kwaliteit van leven te handhaven of (weer) 
te vergroten. Dit hoeven wij, u en ik, niet alleen te doen. Samen met o.a. mantelzorgers, familie, buren en vrijwilligers 
kunnen we kijken naar de kwaliteit van leven en hoe deze te verbeteren.

Binnen Duivenvoorde werk ik samen met mijn collega’s van de thuiszorg van Florence, Wijkteam Duivenvoorde. Elke 
dag zijn wij met zijn allen op pad om goede zorg op maat te leveren aan de mensen die het (tijdelijk) nodig hebben. 
Heeft uzelf, nu of binnenkort, zorg nodig en weet u niet zo goed hoe u dit aan moet pakken? U kunt dan contact met mij 
opnemen voor een gesprek bij u thuis. Van maandag t/m donderdag ben ik te bereiken op: 06-39851187. Het spreekt 
voor zich dat familieleden en/of mantelzorgers ook contact op mogen nemen.

Wilt u liever even langs 
komen voor een persoonlijk 
gesprek? Kom dan langs het 
kantoor van Thuiszorg Florence 
in het Dienstencentrum 
Duivenvoorde. Elke dinsdag 
van 10:00 tot 11:00 uur houd ik 
spreekuur voor al uw vragen.

Mocht de situatie zich 
voordoen dat ik niet te 
bereiken ben en u zit met een 
dringende vraag, dan kunt u 
zeven dagen per week van 
07:45 uur tot 22:00 uur contact 
opnemen met het Wijkteam 
Duivenvoorde: 06-39850796.
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LOGEERFLAT IS VERHUISD
De logeerflat, waar uw familieleden of gasten kunnen logeren is verhuisd. Het zit nu op Duivenvoorde 386, in gebouw E, 
begane grond.

Wist u nog niet dat er een logeerflat is? 
Stichting Duivenvoorde biedt de mogelijkheid van een logeervoorziening tegen een redelijke huurprijs. Er zijn drie 
gescheiden kamers met een gemeenschappelijke douche en toilet. De kamers zijn gezellig ingericht, hebben een 
wastafel en bieden een goed comfort. Alle kamers beschikken over een TV. De bedden zijn opgemaakt en handdoeken 
zijn aanwezig.

Een eenpersoonskamer per nacht kost vanaf € 20,-, voor 
een tweepersoonskamer vanaf € 27,50. Een weekend 
(vrijdag tot maandag) kost vanaf € 55,-. Daar komt € 7,50 
bij, per persoon, voor het linnengoed. En per reservering, 
per kamer, betaalt u een waarborgsom van € 40,-.

Vraag bij de woonconsulenten om meer info, tel. 320 3736 
(maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS DIENSTENCENTRUM
Receptie Dienstencentrum
T 070 301 4015 (op werkdagen 9:00-16:00), voor 
reserveringen, kaartverkoop, info over dienstencentrum, 
receptie@stichting-duivenvoorde.nl

Beheerder Dienstencentrum
T 070 301 4014, M 06 52898190, mw. Geerte 
Hoogschagen, gh@stichting-duivenvoorde.nl

Stichting Duivenvoorde
T 320 3736, spreekuur ma t/m do 9:00-12:00, www.
stichting-duivenvoorde.nl, info@stichting-duivenvoorde

Florence, cliëntcontactcentrum
T 070 413 1000, voor bijv. aanvraag van alarmering of zorg, 
www.florence.nl

Florence, dagopvang
T 070 754 4111

Florence, huisverpleegkundige van wijkteam 
Duivenvoorde, Jos van Galen
M 06 39851187

Kapper Philip
T 070 301 4017

LabWest
T 070 372 0300 (op werkdagen 14:00-16:00)

Multi Fysio
T 070 320 32 58 , www.multifysio.nl 

Pedicure, Trees Bekker
M 06-38780922

Rode Kruis
T 070 44 55 666, www.rodekruis.nl

Sociëteit Veur
T 070 327 8647
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VRIJWILLIGER(S) GEZOCHT
De heer Joop van Dijk heeft aangegeven zijn 

vrijwilligerstaak in Duivenvoorde, namelijk het 

schoonhouden en opruimen van zwerfvuil in uw 

wooncomplex, terug te geven aan de stichting 

Duivenvoorde. Wij zijn hem zeer dankbaar dat  

hij dit jaren voor u en voor ons heeft gedaan. 

Vanaf heden zoeken wij daarom een enthousiaste 

man, vrouw of een team die deze taak weer wil 

gaan uitvoeren. Het gereedschap is aanwezig, 

nu nog de perso(o)n(en). U kunt zich aanmelden 

voor deze belangrijke taak bij de receptie van ons 

dienstencentrum. De consulenten nemen graag 

contact met u op.

WATER GEVEN
Bent u een bezoeker van het Dienstencentrum en 
geeft u de plantjes soms water? Hoe goedbedoeld 
ook, wilt u dit alstublieft niet doen? Er is één 
vrijwilliger die de planten verzorgt. 

WOEJ OUDERENADVISEURS
T 070 386 3113
Voor administratieve, praktische en emotionele 
ondersteuning van zelfstandig wonende ouderen. 
Ook voor mantelzorgers.

Woej vervoersdienst 
T 070 317 5626

Woej busvervoer
T 070 369 39 29

VAN DE BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE
Hoera!
Bus 47 blijft dit jaar in ieder geval rijden en we hopen ook de volgende jaren.

We blijven het onder de aandacht van de gemeente Leidschendam brengen. De fractie van het CDA zet zich ook in 
voor het voortbestaan van bus 47 omdat ook zij het een belangrijke voorziening voor ouderen vinden.

VAN DE BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVOORDE
Er zijn bewoners die steeds eten naar buiten gooien. Dit is niet nodig voor de vogels en geeft overlast. Ook willen we 
de hondenbezitters vragen hun hond aan de achterkant van het gebouw uit te laten, aangezien de honden overal 
tegen aan plassen. Wij hebben dit al een paar keer in de Nieuwsbrief gezet, maar het is helaas weer nodig.
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Hondenpoep
Op heel veel stoepen en 
andere plaatsen trappen we 
in hondenpoep of moeten we 
dat proberen te ontwijken. Er 
staan maar twee afvalbakken 
in onze buurt. Indien vooral 
hondenbezitters meer 
afvalbakken willen hebben 
met roze zakjes dan kan er 
een handtekeningenactie 
gehouden worden en de 
lijst aan de gemeente 
Leidschendam aangeboden 
worden met het verzoek om 
meer afvalbakken in onze 
buurt/wijk te plaatsen.

Is er iemand onder u, die dit op zich wil nemen dan kunt u een briefje met uw naam en telefoonnummer in de 
brievenbussen, gebouwen D en G, van de Bewonerscommissie doen. Wij nemen dan contact met u op.

Jaarvergadering
Dit jaar houden we als Bewonerscommissie onze 
jaarvergadering op woensdagavond 3 juni 2015. 
Een uitnodiging met de agenda kunt op tijd in uw 
brievenbus verwachten.

Meeuwen
Wij, de bewonerscommissie, 
hebben de gemeente 
gevraagd wat hun 
beleid is ten 
aanzien van de 
meeuwen-
populatie 
en hoe ze 
dat gaan 
aanpakken. 
We hopen snel 
iets van hen te vernemen.

Ongedierte
Vanwege brandgevaar en ongedierte is 
het een goede zaak om uw woning en 
bergruimte schoon te houden. Muizen 

hebben maar een klein gaatje nodig 
om binnen te komen daarom is het 

beter om geen etenswaren in de 
bergruimten te bewaren. 
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* Reserveren en vooruit betalen bij de receptie van het Dienstencentrum

Wat is er te doen in het Dienstencentrum?
Buiten de activiteiten die wekelijks terugkomen, is er ook nog

 vr 17 april 14:00 film: Intouchables € 3,- *
 vr 24 april 12:00 - 14:00 pannenkoekenmaaltijd € 6,50 *
 vr 1 mei 10:00 - 14:00 crea- en rommelmarkt
 vr 8 mei 14:30 - 16:30 borrelmiddag € 5,- *
 Di 12 mei 14:00-16:00 lezing Monuta: Gaan zoals je bent
 vr 15 mei 14:00 The King’s Speech € 3,- *
 vr 22 mei 14:30 - 16:30 borrelmiddag € 5,- *
 vr 29 mei 12:00 - 14:00 saladebuffet € 6,50 *


