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BESTE BEWONERS,
'Een nieuwe lente en een nieuw geluid / Ik wil dat dit lied klinkt 
als het gefluit/ Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht / In een 
oud stadje, langs de watergracht'. Dit zijn de mooie eerste regels 
van het gedicht “Mei” van Herman Gorter uit 1889 waarmee 
vaak een nieuw begin wordt aangekondigd. Ook voor onze 
Stichting is er een soort nieuw begin gemaakt. We werken nu 
samen met Verwey Vastgoed, er is een nieuwe voorzitter van 
het DB/AB, we hebben een nieuwe beleidsmedewerker mogen 
verwelkomen en een nieuwe huismeester. Tegelijkertijd hebben 
we helaas afscheid moeten nemen van drie gewaardeerde 
medewerkers. Dankzij u allen werd dit een mooi samenzijn.
Maar gelukkig is er ook veel dat bij het oude blijft. We hebben 
veel gezellige activiteiten in ons Dienstencentrum, die steeds 
weer mogelijk worden gemaakt door de inzet van velen. We 
hebben goed contact met de bewonerscommissies en dus met 
u, de bewoners. En we blijven hard werken aan de kwaliteit van 
onze woningen. Ik wens u een mooi voorjaar.
 Christine Kramer

Lente
Hatsjoe!

Lang leve
de lente.

“
”Loesje

BEREIKBAARHEID STICHTING DUIVE
NVOORDE 

Maandag tot en met donderda
g  

van 9.00 tot 12.00 uur,  

T 070-320 3736.  
 

U kunt bellen, maar u kunt o
ok langskomen.  

Melden bij de receptie. 
 

Voor technische klachten, bel
 Verwey Vastgoed,  

T 070- 219 9345 (24 uur bere
ikbaar) 

Of mail: Duivenvoorde@verweyvastgoed.nl
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EVEN VOORSTELLEN: KARIN VAN DE PLASSE
onze nieuwe beleidsmedewerker bewonerszaken

Geboren en getogen in een klein 
dorpje (Kattendijke) in Zeeland trok 
ik in 1999 naar de regio Haaglanden. 
Sinds 2004 ben ik, na mijn studie 
facility management, werkzaam 
binnen de volkshuisvestingsbranche. 
Ik heb onder andere gewerkt bij 
woningcorporaties Vidomes, Staedion 
en recentelijk bij HaagWonen en 
WoonInvest. Met de opgedane kennis 
binnen functies als verhuurconsulent 
en woonconsulent, ben ik bij Stichting 
Duivenvoorde sinds 29 januari 
gestart als Beleidsmedewerker 
Bewonerszaken.
In deze functie richt ik me 
voornamelijk op de werkzaamheden 
rondom de toewijzing en verhuur van 
woningen, maar er is daarnaast een 
belangrijke taak voor mij weggelegd 
in het schrijven van beleid, onder 
andere over de basiskwaliteit van de 
woningen in de toekomst.

Samen met mijn vriendin, 2 kinderen 
(co-ouderschap) en 2 katten woon 
ik in het centrum van Den Haag. Ik 
sport graag en pak eigenlijk altijd 

de fiets om naar mijn werk te gaan. 
Zodra het zonnetje weer vaker gaat 
schijnen, gaan mijn vriendin en ik er 
graag op uit met de scooter. Leuke 
ritjes naar nabijgelegen dorpjes en 
stadjes voor bijvoorbeeld een kop 
koffie op een terras. Erop uitgaan 
doe ik graag, ook met de caravan 
die we hebben. Allemaal wel binnen 
Nederland, want de caravan is al op 
leeftijd. Verre reizen die ik gemaakt 

heb met mijn backpack, zoals een 
jaar rondreizen door Australië, zijn nu 
mooie herinneringen waar ik graag 
aan terugdenk.

Met veel enthousiasme ben ik mijn 
avontuur bij Stichting Duivenvoorde 
gestart en deze eerste maanden heb 
ik al met velen van u kennisgemaakt 
en kan ik zeggen dat ik mij inmiddels 
al goed thuis voel in deze organisatie.

TIPS!
Handhaven voor een schone straat  
De gemeente handhaaft op gedumpt afval en grofvuil op plekken waar dat niet mag. Inwoners die afval naast de 
containers plaatsen terwijl zij het ook in de container kwijt kunnen of zomaar grofvuil op straat zetten, riskeren een 
boete van € 95 plus € 9 administratiekosten.

 
   Voorkom overlast

 Past afval niet in de container? Plaats geen afval naast de ondergrondse containers,  
 dan blijft de woonomgeving netjes en schoon. Dit voorkomt overlast van ongedierte en  
 voorkomt ziekten. Vaak staan er andere containers in de buurt waar u uw afval wel kwijt  
 kunt. Zijn alle containers vol? Meld dit dan bij de klantenservice van Avalex:  
 info@avalex.nl of T 0900-0507.

 
     Grofvuil

 Afval dat niet in de container past is grofvuil. Ook snoeiafval en elektrische 
apparaten of huishoudelijke apparaten en kleine meubels zijn grofvuil. Grofvuil 
kan worden weggebracht bij het afvalbrengstation. Ook kunt u een afspraak 
maken met Avalex. Zij komen het grofvuil dan gratis bij u ophalen.
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Tot en met mei hangt er in de gang van het dienstencentrum een expositie met acrylverfschilderijen van bioloog 
en schilder Machiel Noordeloos. Vanaf juni tot en met augustus zijn er werken te bezichtigen van Laura van 
Nispen en haar leerlingen. 

Ook exposeren?
Neem contact op met de beheerder, G. Hoogschagen, T 070 301 4014

EXPOSITIE

WOEJ VULT BELASTINGAANGIFTES IN  
IN HET DIENSTENCENTRUM
Vanaf half maart zit er op vrijdagochtend gedurende een 
aantal weken een Woej-ouderenadviseur voor u klaar in 
het Dienstencentrum. U kunt alleen langskomen als u een 
afspraak heeft gemaakt via Woej.

Woej organiseert elk jaar hulp bij het correct invullen van de 
belastingaangifte voor zelfstandig wonende senioren uit de 
gemeente. Bent u 65 jaar of ouder en heeft u moeite met het 
invullen van uw belastingaangifte, u heeft geen eigen woning 
en niet meer spaargeld dan € 25.000,00 (per persoon), dan 
kunt u gebruik maken van de Woej service. Woej vult uw (of 
uw gezamenlijke) aangifte digitaal in. U dient te beschikken 
over een eigen Digi-D code(s). De hulp kost u slechts € 5,-.

Ook wanneer u geen aanslagbiljet heeft ontvangen, maar 
naast uw AOW-uitkering een (klein) pensioen ontvangt en 
in het jaar 2017 bijvoorbeeld hoge vervoerskosten heeft 
gemaakt door ziekte, een dieet heeft gevolgd of kosten heeft 
gemaakt vanwege medicatie kunt u een afspraak maken.

Bent u 65 plus, dan kunt u Woej bellen en een  
afspraak maken, van woensdag t/m vrijdag van  
9.30 uur tot 12.00 uur, T 070-386 3113. 

WARME MAALTIJDEN
Wist u dat u in het Dienstencentrum terecht kunt 
voor een warme maaltijd met een toetje, elke 
werkdag tussen de middag? Het zijn heerlijke, 
gezonde maaltijden van Vreeburg.

U kunt daags tevoren (vóór 12.00 uur) een maaltijd 
bestellen bij de bar, T 301 4011. U betaalt op het 
moment dat u komt eten. Het kost € 7,20.

 
 
 
 
 
 
 
De barmedewerker dekt voor u de tafel, warmt het 
eten op en dient het op. Gezellig, zo hoeft u niet 
alleen thuis te eten! Neem uw buurvrouw, vriend of 
dochter eens mee. Het gemak dient de mens, want 
ook de afwas doen wij voor u.

In het Dienstencentrum liggen folders voor u klaar 
waarop staat uit welke maaltijden u kunt kiezen. Deze 
keuzes variëren regelmatig.
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VIER VRIJWILLIGERS VAN HET EERSTE UUR
We hoeven ze eigenlijk niet voor te stellen, Henk & 
Tinie Hendriks, Irene van Unen en An Groeneweg. 
Want wat moet het Dienstencentrum zonder deze 
trouwe vrijwilligers die zich al jaren inzetten? 
Deze vier mensen vormen een hecht team op 
onder andere de vrijdagmiddagen. Die middag 
staat garant voor gezelligheid. Elke eerste en 
vierde vrijdagmiddag van de maand de befaamde 
patatschotel: patat met kroket/frikandel, sla en 
een niet alcoholisch drankje voor € 5,10. Elke 
tweede vrijdagmiddag de bingo: 3 rondes spelen 
met grote kans op een mooie prijs, een drankje, 
diverse lekkere hapjes en koffie/thee voor € 6,60. 
En na afloop de mogelijkheid tot het kopen van 
een lekker broodje voor € 1,60 (bijvoorbeeld een 
broodje zuurkool met worst). En elke derde vrijdagmiddag een film met lekkere hapjes erbij. Dit alles verzorgd door 
het viertal. Geen van hen woont bij Stichting Duivenvoorde, maar door het vrijwilligerswerk zijn ze wel goede vrienden 
geworden die ook buiten het werk om nog wel eens wat gezelligs met elkaar ondernemen. 

Behalve op vrijdagmiddag zien we Irene (78 jaar) en An (70 jaar) ook nog op de maandag, de zaterdagmiddag en om de 
14 dagen op dinsdag. Niet alleen in deze fase van hun leven zijn beide dames actief, ook hiervoor hebben ze veel gedaan. 
Irene heeft tot haar 60e administratief werk gedaan in een drukkerij en An is na een studie die zij nog heeft opgepakt op 
haar 36e, voedingsassistent geworden daarna gevolgd door verpleeghulp (onder andere op Prinsenhof).

Henk & Tinie nemen ook nog diverse andere taken op zich, naast de vrijdagmiddagen. Zo zorgen ze voor het inwerken 
van de barvrijwilligers, de inkoop van goederen die tussendoor naast de reguliere inkoop nog nodig is, het opruimen 
van de spullen die de groothandel brengt, het regelen van de cadeautjes voor de bingo, het afstemmen van zaken 
met de activiteitencommissie. Ook zij hebben het regelen en organiseren in vroegere betaalde banen gedaan. 
Henk als conciërge van een basisschool, beheerder van een buurthuis en medewerker technische dienst in een 
bejaardencentrum. Tinie op kantoor als administratief medewerker bij verschillende ministeries en later als vrijwilliger 
op de school en sportclubjes van de kinderen. Echte kanjers dus.

Alle vier genieten ze van het vrijwilligerswerk omdat ze het leuk vinden te zien dat bewoners het waarderen en dat het 
gezelligheid en contacten met zich meebrengt. Denk ook aan alles wat ze nog doen bij de grotere recepties, zoals recent 
het afscheid van de teamleden, maar ook de oudejaarsavond en het kerstdiner. 

Ja, het is duidelijk. Het Dienstencentrum is erg blij met dit viertal. Bedankt, Henk, Tinie, Irene, An! Omdat we blij zijn met 
al onze vrijwilligers zetten we in een volgende Nieuwsbrief graag weer een andere vrijwilliger in het zonnetje.
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NIEUWS VAN DE BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVOORDE
Wij kijken terug op een gezellige tijd. Met Kerst hebben alle bewoners persoonlijk van ons een mooie kerstbal 
(gemaakt door Amy, Astrid en Lydia) gekregen met een kaartje erbij. Het nieuwe jaar hebben wij ingeluid met een 
nieuwjaarsborrel in de hal. Dit was gezellig met lekkere eigen gemaakte hapjes erbij. Ongeveer 35 bewoners waren 
hierbij aanwezig. Ook de nieuwe huismeester kwam kennismaken.

Omdat we het idee hebben dat er bewoners zijn die het leuk vinden om onder het genot van een kopje koffie een 
praatje met elkaar te maken, gaan we om de 2 maanden een koffieuurtje organiseren in de hal. De eerste ochtend is 
al donderdag 8 maart geweest. Het was gezellig, maar het is nog leuker als er meer bewoners komen. Dus.. welkom 
allemaal!

STAMBOOM(ONDERZOEK): LEUK OM TE HEBBEN EN EEN HEERLIJKE HOBBY.
Bent u op zoek naar informatie over uw voorouders, maar heeft u er geen tijd voor of komt het er maar niet van? Als u 
wilt kan Herman Smit u hierbij helpen. Hij stelt zich hierbij aan u voor en legt uit wat het stamboomonderzoek inhoudt. 
Overigens is er op maandag 23 april om 10.00 uur over dit alles een presentatie in ons Dienstencentrum.

Vanaf midden 2006 ben ik, Herman Smit, 
bezig met stamboomonderzoek. Mijn 
primaire aandacht ligt bij het uitzoeken 
van kwartierstaten. Een kwartierstaat 
is een overzicht van beide ouders, vier 
grootouders, acht overgrootouders enz.  
Zo mogelijk drie tot vijf generaties  
terug in de tijd, geboren tussen eind  
1700 en begin 1800.

Door een zware beroerte in 2009 
met onder andere afasie ten gevolge, 
kan ik mij schriftelijk en mondeling 
moeilijk uitdrukken. (Anderen hebben mij 
geholpen met het opstellen van deze tekst.) 
En maak ik gebruik van Multi Fysio in het 
Dienstencentrum Duivenvoorde.

In het afgelopen jaar ben ik voor verschillende 
mensen bezig geweest om hun kwartierstaat uit 
te zoeken en in beeld te brengen. Het resultaat zag 
er goed uit. Deze mensen waren erg blij en stonden 
versteld dat ik zoveel had kunnen vinden! Zelf heb ik 
veel plezier gehad aan het uitzoeken en uitwerken van 
hun kwartierstaat. Graag wil ik dit ook, kosteloos, voor 
andere mensen doen.

Bent u geïnteresseerd dan kan ik u, tijdens een 
bezoek bij mij thuis, laten zien hoe het eindresultaat 
eruit kan zien. Uiteraard heb ik dan enkele gegevens 
nodig zoals namen en geboorte-, huwelijks- en 
overlijdensdata van uw ouders en indien mogelijk 
ook van uw grootouders. In verband met de 
privacyregels zal van u, uw ouders en grootouders 
nog weinig te vinden zijn op internet. Gegevens tot 
1916 zijn wel openbaar. Heeft u een trouwboekje 
van uw ouders en/of grootouders of een kopie van 
het trouwboekje, dan is dat een goed uitgangspunt. 
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BEDANKT BEWONERS VOOR EEN MOOI AFSCHEID!
Beste bewoners en beste vrijwilligers van 
Stichting Duivenvoorde, 

Wij (Joke Gutlich, Joke Keasberry 
en Nicolien Groen) willen jullie 
graag hartelijk bedanken voor het 
overweldigende afscheid dat jullie 
ons gegeven hebben op 25 januari. 
Wij vonden het grandioos en 
hartverwarmend! Er zijn eigenlijk geen 
woorden voor, zo mooi was het. We 
zijn nog steeds onder de indruk van 
de enorme opkomst, wat een lange 
rij bewoners hebben wij voorbij zien 
komen. Zoveel lieve mensen en zoveel 
lieve woorden, met een lach en met een 
traan hebben wij afscheid van elkaar 
genomen. Het was heel fijn elkaar nog 
een laatste keer te kunnen spreken en de 
hand te schudden (sommigen lieten bijna 
niet meer los!). Na afloop konden wij 
de hoeveelheid cadeau's niet bevatten, 
we zijn ontzettend verwend! Met mooie 
kaarten, bloemen, doosjes chocolade, 
cadeaubonnen en flessen wijn. Maar 
bovenal zijn wij verwend met alle warme 
persoonlijke aandacht, wat belangrijker 
is dan welk cadeau dan ook. Voor ons 
is dit afscheid heel veel waard en jullie 
betrokkenheid een grote steun voor 
ons, in deze moeilijke tijd. Jullie hebben 
ons een onvergetelijk afscheid gegeven, 
het was heel mooi maar natuurlijk ook 
erg verdrietig. De vrijwilligers die onze 
afscheidsreceptie verzorgd hebben, 
willen wij in het bijzonder bedanken. 
Wij waarderen hun inzet enorm, zonder 
hun zou dit niet mogelijk zijn geweest. 
En we zijn natuurlijk álle vrijwilligers 
dankbaar, niet alleen voor deze dag 
maar voor elke dag dat ze zich inzetten 
in het Dienstencentrum en voor Stichting 
Duivenvoorde.

Wij verlaten Stichting Duivenvoorde 
en haar bewoners met pijn in ons 
hart, na alle mooie jaren die we bij de 
stichting gewerkt hebben. We zullen 
elkaar missen! Bedankt voor alles en 
we wensen iedereen het beste voor de 
toekomst.

Joke Gutlich & Joke Keasberry  
& Nicolien Groen
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NIEUWS VAN DE BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE
Wij, Bewonerscommisie 
Duivenvoorde, willen u weer 
even bijpraten over de volgende 
onderwerpen:

Onze jaarvergadering wordt dit 
jaar al in april gehouden en wel op 
woensdag 4 april om 19.30 uur. Dit 
keer vroeger dan u van ons gewend 
bent. We hopen u daar te ontmoeten.

De kascommissie moet aftreden, 
daarom doen wij een beroep op u 
om alvast na te denken of u daarin 
plaats wilt nemen. U kunt dat op de 
jaarvergadering aan ons doorgeven 
of via onze mail of per brief. Een 
en ander zoals aangegeven in de 
vooraankondiging, bij u bezorgd op 1 
februari 2018.

We hebben een brief verzonden 
naar de HTM over de te hoge instap 
van tramlijn 6 en daarvan een 
kopie gestuurd naar het college van 
Burgemeester en Wethouders. En ook 
verzocht wat langzamer op te trekken 

nadat u bent ingestapt. We houden u 
van de ontwikkelingen op de hoogte.

Vanwege alle drukte rondom de 
overstap naar de firma Verwey en 
alles wat daarbij kwam kijken kunnen 
we u nog geen antwoorden geven op 
de door ons gestelde vragen aan de 
Stichting.

 

Binnenkort hebben we onze eigen 
website en worden de antwoorden 
daar opgezet evenals de notulen van 
de jaarvergadering en dergelijke.

U kunt ons bereiken zowel 
schriftelijk als per mail. Per brief 
in de brievenbussen van de 
Bewonerscommissie in de gebouwen 
D en G en per mail via:
bwc.duivenvoorde@gmail.com

LET OP
Er wordt regelmatig gefietst op het trottoir voor het 
Dienstencentrum door bezoekers of anderen. Dat is voor u en 
ons heel vervelend. Indien u iemand ziet fietsen mag u daar wat 
van zeggen want het gaat om uw en ons aller veiligheid. Er is al 
tweemaal iemand aangereden en dan is de fietser op het trottoir 
aansprakelijk voor de geleden schade, ook letselschade.

Laten we zelf het goede voorbeeld geven en onze bezoekers er 
ook op aanspreken. U mag ook Handhaving (14070) bellen en 
vragen hier extra op te letten.

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
De eerste maanden van dit jaar heerste de griep.  
Dat hebben wij zelf ook geweten helaas! We hebben 
23 februari wel weer een gezellige avond gehad met de 
Reiko’s En nu komen de betere lente-maanden er weer 
aan, ook met leuke activiteiten. Om te beginnen het 
Shantykoor Midscheeps op 30 maart en niet te vergeten 
ons Oranje salade buffet op Koningsdag. Op 29 mei is onze 
jaarvergadering. U komt toch ook?
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STICHTING DUIVENVOORDE 50 JAAR
Op 25 oktober bestaat Stichting Duivenvoorde 50 
jaar, deze mijlpaal willen we zeker niet stilletjes 
voorbij laten gaan. We zijn druk bezig om hiervoor 
feestelijke plannen te bedenken. Wij houden u 
natuurlijk op de hoogte hoe en wanneer we dat vorm 
gaan geven.

Wat er gebeurde op vrijdag 25 oktober 1968
www.genealogieonline.nl/over-de-dag/1968/10/25

COLLECTE HERSENSTICHTING
Geachte bewoners, Eind januari, begin februari heb ik in het 
complex Duivenvoorde en Duivenpad gecollecteerd voor 
de Hersenstichting. De opbrengst van de collecte voor de 
Hersenstichting is € 67,45. Ik kon niet in alle flats langsgaan, 
daarom wil ik hierbij het bankrekeningnummer melden, voor 
wie nog geld wil overmaken: NL 18 INGB 0000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting, Den Haag. Hartelijk dank voor de gevers. 
Liesbeth Hoogduin

TRAKTEREN IN HET DIENSTENCENTRUM
Omdat het zo gezellig is in het Dienstencentrum, en u lief en leed deelt met uw clubgenoten en/of vrienden, wilt u hen 
waarschijnlijk ook weleens trakteren. Hiervoor hebben we een speciaal ‘traktatie-assortiment’. We hebben diverse 
soorten koekjes, boterkoek, chocolaatjes en soms bonbons. Vraag ernaar bij de bar. In ons huisreglement staat dat het 
niet is toegestaan eigen consumpties mee te nemen en uit te delen.

Wij begrijpen dat bezoekers dit niet 
altijd even leuk vinden. Maar hopelijk 
begrijpt u ook dat het Dienstencentrum 
veel onkosten heeft, zoals de kosten van 
schoonmaak, energie en water, reparaties, 
Buma/Stemra rechten, krant, afval, 
afschrijving en vervanging van meubilair, 
kopiëren en nog veel meer.

We hoeven geen winst te maken, maar we 
willen wel minder verlies lijden. Daarom 
gaan we de huisregels nu strakker naleven. 
Binnenkort willen we met een aantal 
bewoners en/of vrijwilligers in gesprek 
gaan over de huisregels en de invulling 
daarvan.

Heeft u een verzoek m.b.t. het traktatie-
assortiment, dan horen we dat natuurlijk 
graag.

SPELEN MET TAAL
Liesbeth Hoogduin heeft het initiatief genomen om een groep op te richten, die speelt met taal. Eens in de twee weken 
komt deze groep bijeen. In die groep schrijf je, inspireer je en daag je elkaar uit. Je leest voor uit eigen of andermans 
werk, je luistert naar en leert van elkaar. Het kan een verhaal 
zijn, gebeurtenissen, herinneringen, of gedachten, belevenissen, 
gedichten. Alles is mogelijk.

Leuk voor jezelf om te doen, misschien ook leuk voor later, voor 
je nageslacht. Schrijven is een fijne bezigheid. Je schept, zoekt 
naar passende woorden, schrapt, laat even bezinken, schrijft 
opnieuw. Je moet je hoofd gebruiken en je kunt tevens anderen 
plezier geven.

De groep komt bijeen in het Dienstencentrum, op dinsdagen van 
14.00 tot 15.30 uur, eens in de twee weken. De kosten zijn € 1,- 
per keer. Meer informatie krijgt u bij Liesbeth Hoogduin,  
T (070) 327 2116.

LIESBETH HOOGDUIN
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VRIJWILLIGERSVACATURES
Coördinator zondagse koffie/lunch
Iemand die de coördinerende taken op zich wil nemen, 
qua financiën, taakverdeling, inroostering. Die tevens 
gastvrouw of gastheer is en meehelpt bij het bereiden van 
een eenvoudige lunch, serveren, afruimen, afwassen etc.

Voor 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. En wil helpen 
bij het uit- en oprollen van de koersbalmat.

Z
Z Z
Z

HERSENWEETJE: SLAAPLIEDJES 
Onze hersenen hebben slaap nodig om 
te herstellen en de informatie van de dag 
te verwerken. Slaapproblemen leiden 
dan ook vaak tot concentratieproblemen, 
vermoeidheid en prikkelbaarheid. 
Luisteren naar muziek is één van de 
tips om beter te kunnen slapen, maar 
het wetenschappelijke bewijs hiervoor 
ontbrak nog. Deense onderzoekers hebben 
na grondig onderzoek geconcludeerd 
dat 25 tot 60 minuten muziek luisteren 
voor het slapen gaan, bijdraagt aan een 
betere slaapkwaliteit van volwassen met 
slaapstoornissen. Hoe muziek de hersenen 
precies beïnvloedt, is nog een grote 
interessante vraag. www.hersenstichting.nl

STEMMEN IN HET 
DIENSTENCENTRUM
Bijzonder is het dat 
deze week een heus 
stembureau is ingericht in 
ons Dienstencentrum. Dat 
maakt het stemmen voor 
de gemeenteraad wel erg 
gemakkelijk!

FACEBOOK
Stichting Duivenvoorde is vanaf nu ook op Facebook te vinden! Bezoek 
onze Facebook pagina www.facebook.com/stichtingduivenvoorde en 
 like ons om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en de 
activiteiten die georganiseerd worden in het Dienstencentrum. 

Stichting Duivenvoorde
Zojuist

Leuk Opmerking plaatsen Delen
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 DATUM TIJD WAT TOEGANG

 woensdag 21 maart 07:00 - 21:00 stemmen Gemeenteraadsverkiezingen
 vrijdag 30 maart 19:30 Shantykoor Midscheeps (Activiteitencommissie)
 woensdag 4 april 19:30 jaarvergadering Bewonerscommissie
 maandag 9 april 10:00 - 12:00 themabijeenkomst Weerbaarheid (Rode Kruis)
 vrijdag 13 april 10:00 - 14:00 tweedehands boekenmarkt
 vrijdag 20 april 13:30 - 16:00 film: What A Girl Wants € 4,-
 maandag 23 april 10:00 - 11:15 lezing Stamboomonderzoek, een heerlijke hobby  gratis
 woensdag 25 april 15:00 - 16:45 demonstratie volksdansgroep La Porte  € 4,-
 vrijdag 27 april 16:00 saladebuffet Koningsdag (Activiteitencommissie)
 maandag 7 mei 10:00 – 12:00 themabijeenkomst CAK (Rode Kruis)
 vrijdag 18 mei 10:00 - 12:00 Tap Schoenen/Van Ter Meij Ondermode
 vrijdag 18 mei 13:30 - 16:00 film: Bright Star € 4,-
 dinsdag 29 mei 19.30 jaarvergadering Activiteitencommissie + bingo
 maandag 4 juni 10:00 – 12:00 themabijeenkomst Testament (Rode Kruis)
 vrijdag 15 juni 13:30 - 16:00 film: In Her Shoes € 4,-
 vrijdag 22 juni 19:30 Duivenvoorde zingt Hazes (Activiteitencommissie)
 vrijdag 29 juni 10:00 - 12:00 Hoffmans Mode, uitverkoop
 vrijdag 24 augustus 16:00 barbecue (Activiteitencommissie)
 vrijdag 28 september 10:00 - 12:00 Hoffmans Mode,modeshow najaars- en winterkleding
 vrijdag 26 oktober 10:00 - 12:00 Tap Schoenen
 vrijdag 23 november 10:00 - 14:00 tweedehands boekenmarkt

 


