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BESTE BEWONERS,
Halverwege dit jaar kunnen we zeggen dat de “nieuwe” 
organisatie beter gaat lopen. Nu kunnen we schoonheidsfoutjes 
weg gaan werken. Daarnaast richt onze Stichting zich op een 
nieuwe bestuursstructuur om zo nog sneller en daadkrachtiger 
te kunnen anticiperen op de toekomst. Naast al deze opera-
tionele en beleidszaken is er nog tijd voor aandacht en 
gezelligheid met u, de bewoners. Dat blijkt wel weer uit deze 
Nieuwbrief vol activiteiten. Heeft u ook de zomer in uw hoofd? 
Geniet en barbecue met mate.

 Christine Kramer

Zomer
De zomer 

in je bol
vraagt om

Een ijsje
in je hand.

“
”Loesje

50-JARIG JUBILEUM STICHTING 
DUIVENVOORDE
50 jaar is een hele tijd. En zo lang bestaat Stichting Duivenvoorde 
al op 25 oktober van dit jaar. En dat we dat niet ongemerkt 
voorbij willen laten gaan, weet u al. U heeft allen al een 
uitnodiging ontvangen voor een jubileumfeest op die donderdag. 
We zijn natuurlijk heel druk bezig met de voorbereidingen want 
het moet een onvergetelijk feest worden voor iedereen. We 
houden het voorlopig allemaal nog als een verrassing.

Heeft u leuke anekdotes over ’50 jaar’ Stichting Duivenvoorde? 
Stuur deze dan voor de volgende Nieuwbrief (uiterlijk 30 
augustus) naar info@stichting-duivenvoorde.nl of geef uw  
tekst af bij de receptie van het Dienstencentrum of in de 
brievenbus van Stichting Duivenvoorde (locatie Frekeweg)  
t.a.v. Beleidsmedewerker Wonen, Karin van de Plasse.
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NIEUWS VAN BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE
Sommige zaken lopen al heel lang 
maar we zijn blij u te kunnen melden 
dat er schot in de zaak zit.

Hieronder kunt u lezen welke zaken 
het betreft.
• Ventilatiesysteem en klepraampjes:  
 is Verwey mee bezig.
• Meeuwenoverlast:  
 wordt aan gewerkt.
• Vloerbedekking gebouw A:  
 wordt aan gewerkt.
• Elektrisch maken kelderdeur gebouw H:  
 Wordt uitgevoerd.
• Noodtrappen gebouwen F en G: 
  worden schoongemaakt.
• Verlichting gebouwen F en G:  
 wordt nagekeken.
• Fietsenstalling gebouw D/E:  
 loopt nog
 

Kortlopende zaken:
Niet goed afgestelde deurdrangers 
gebouw F: wordt uitgevoerd.

Noodtrap gebouw D en ramen 
kopse kant gebouw D: wordt 
schoongemaakt.

Kieren bij de voordeur en rioollucht 
doucheputje dient u zelf te melden bij 
Verwey

Roestige bouten en moeren balkons: 
Ook zelf melden bij Verwey

Loszittende strippen onderste 
traptrede trappenhuizen worden 
gecontroleerd. Dit kunt u ook melden 
bij Verwey. Telefoon: 070 2199345 of 
per e-mail:  
duivenvoorde@verweyvastgoed.nl

Half mei hebben we een 
Domoticawoning/ iZi-ervaarwoning 
bekeken (zie elders in deze 
Nieuwsbrief én informatie op onze 
website: www.bcduivenvoorde.nl ).

Wij hebben sinds begin april een 
eigen website waarop u de nieuwste 
nieuwsberichten kunt lezen en ook 
documenten zoals de notulen van de 
jl. gehouden jaarvergadering.

U kunt ons bereiken via:  
www.bcduivenvoorde.nl of via 
info@bcduivenvoorde.nl of via onze 
brievenbussen in de gebouwen D en G.

VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN 4 APRIL 2018
De voorzitter opende de vergadering waar ongeveer 70 
personen bij aanwezig waren en stelde de commissie 
voor. De namen van bewoners die zich schriftelijk of per 
mail hadden afgemeld werden voorgelezen. Er is verteld 
dat we allemaal een CDA folder in de brievenbus hadden 
ontvangen. De heer van Duffelen van het CDA voelt zich 
betrokken bij onze wijk. De bewonerscommissie heeft 
gereageerd met de vraag of hij dan samen met ons en 
iemand van de plantsoenendienst een rondje door de 
wijk wil lopen. Tot nu toe geen verdere reactie van hem 
ontvangen. De voorzitter begon met de mededeling dat de 
commissie een moeilijk jaar heeft gehad. Er is onterecht 
commentaar geweest richting de commissie. Haar 
vraag aan de bewoners was om voortaan op een meer 
volwassen manier met elkaar om te gaan.

Verder zijn de volgende zaken op de vergadering aan de 
orde gekomen:

•  Met een afgevaardigde van de gemeente 
neemt de BWC alles door wat ze in de wijk 
tegenkomt en de BWC merkt dat er dan hier 
en daar dingen opgepakt worden. Iedereen die 
wat tegenkomt in onze wijk kan trouwens zelf 
Handhaving bellen. Telefoon 14070.

•  We zijn ons aan het verdiepen in Domotica 
huizen.

•  De sticker met het telefoonnummer van 
Verwey wordt nog uitgedeeld. Deze sticker is 
belangrijk voor alle bewoners.

•  De notulen, het jaarverslag en het financieel 

jaarverslag werden goedgekeurd. Naar aanleiding hiervan 
werden er nog wat vragen gesteld en beantwoord. Op 
sommige zaken komt de BWC later nog terug.

•  Er is afscheid genomen van de oude kascommissie en 
een nieuwe kascommissie gekozen. De leden van de 
Bewonerscommissie werden herkozen. Ook is Theo 
Vroomans als lid benoemd.

•  Onze website werd gepresenteerd en men vond deze mooi 
en praktisch. (Zie: www.bcduivenvoorde.nl ) 

•  In de rondvraag zijn verschillende onderwerpen aan de 
orde gekomen o.a. de klepraampjes en de mechanische 
ventilatie.

•  Na afloop hadden we groepsgesprekken die als zeer 
positief werden ervaren (zie foto’s) 

Op onze website kunt u de notulen nalezen en vindt u ook 
een link naar Handhaving.
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EXPOSITIE

WAT DOET HET RODE KRUIS VOOR JOU?
van Heleen Harms, Bestuurslid Rode Kruis afdeling L-V

We kennen allemaal het Rode Kruis 
dat slachtoffers ondersteunt en 
misschien ken je het Rode Kruis 
dat helpt bij een overstroming of 
als EHBO’ers bij evenementen. 
Het Rode Kruis heeft echter ook 
een preventieve taak: je kennis 
en vaardigheden aanleren om 
ongelukken te voorkomen en jezelf te 
redden als je toch in een noodsituatie 
terecht komt. 

Daarom biedt de afdeling 
Leidschendam-Voorburg iedere 
eerste maandag van de maand een 
bijeenkomst aan in Dienstencentrum 
Duivenvoorde waar een 
onderwerp dat belangrijk is voor je 
zelfredzaamheid behandeld wordt. 

Zo hebben de afgelopen periode 
2 medewerkers van het Centraal 
Administratie Kantoor ons wegwijs 
gemaakt in de wereld van de 
vergoedingen voor thuishulp en zorg. 
Heeft de ergotherapeut een keer een 
presentatie gegeven en heeft een 
psycholoog een keer verteld hoe je, 
je brein fit kunt houden. Natuurlijk 
is een onderwerp als veiligheid en 
weerbaarheid meerdere keren aan 
de orde geweest. En in juni kwam 
notaris Dom ons informeren over 
het “Levenstestament, Testament en 
Erven” om zeker te weten dat je alle 
zaken goed geregeld hebt voordat 
je het zelf niet meer kunt. In juli 
konden we horen hoe je “Extreem 
Weer“ goed kunt overleven. Naast de 

themabijeenkomsten bieden wij na de 
zomer een training Mindfulness aan 
waar je leert om gaan met emoties als 
je bijvoorbeeld schrikt of angstig bent.

De reacties van de deelnemers 
hebben ons overtuigd dat wij met 
deze activiteiten bijdragen aan meer 
zelfstandigheid door een boeiend 
programma te bieden tijdens 
gezellige bijeenkomsten. Dus we gaan 
hier zeker mee door. Kijk voor de 
komende themabijeenkomsten op 
de achterzijde van deze Nieuwsbrief. 
Informatie over de bijeenkomsten is te 
verkrijgen bij de receptie van Stichting 
Duivenvoorde, in het “Krantje” en op 
de website en Facebook van Rode 
Kruis Leidschendam-Voorburg.

NIEUWS VAN DE 
BEWONERSCOMMISSIE 
PRINSENVOORDE
Wij zijn druk in gesprek met het team en Verwey 
over een aantal zaken. Zo hebben de groenstrook 
en de bestrating bij ons wooncomplex onze 
aandacht. Op 18 april jl. hebben we samen met 
de BWC Duivenvoorde en Karin van de Plasse van 
Stichting Duivenvoorde een eerste overleg gehad 
met Verwey. We hebben o.a. gesproken over de 
duurzaamheid van de woningen en wat Stichting 
Duivenvoorde daaraan kan bijdragen. Het is 
de bedoeling dat de bewoners steeds langer 
en zelfstandiger blijven wonen in de huidige 
woning. Te denken valt aan aanpassingen in de 
woning zoals eenhendelmengkranen in plaats 
van draaikranen, verwijderen van de drempels, 
gebruiksvriendelijker maken van de badkamer, 
elektrisch koken. Op de planning staat dat het 
complex Prinsenvoorde dit jaar nieuwe keukens 
krijgt en overgaat op elektrisch koken. 

Op woensdag 16 mei zijn we met elkaar en met 
de BWC Duivenvoorde en Karin van de Plasse 
een iZi-ervaarwoning gaan bezichtigen. De iZi-
ervaar- woning is een woning waar de bewoners 
experimenteren met technologieën om zo lang 
mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. 
Meer informatie elders in deze Nieuwsbrief. 
Tevens is een uitgebreid verslag te lezen op 
de website van de BWC Duivenvoorde (www.
bcduivenvoorde.nl).

DE IZI-ERVAARWONING
Zoals bij het nieuws van de BWC’s al te lezen is, is Karin van 
de Plasse op 16 mei met een groot aantal leden van de BWC's 
Duivenvoorde en Prinsenvoorde naar de iZi-ervaarwoning 
geweest. De iZi Ervaarwoning is een project van onder andere de 
gemeente Den Haag, welzijnsorganisatie Xtra, woningcorporatie 
Haag Wonen en diverse leveranciers. Naast de bekende en 
zeer handige hulpmiddelen, zoals een sta-op-stoel, een digitale 
deurspion, kookbeveiliging, douchezitje en ophoger voor de 
wasmachine, heeft de ervaarwoning ook een groot arsenaal aan 
digitale hulpmiddelen. Een zeer aaibare kat ligt bijvoorbeeld 
op de bank, rekt zich uit en miauwt. Niemand kan zo’n kat 
weerstaan. Het is echter niet zomaar een kat want hij is niet 
echt, het is een robotkat. Eén van de vele technologische 
voorzieningen die het thuis wonen veraangenamen. De woning 
heeft ook een virtual reality-opstelling waarmee onder andere 
samen beweegspellen worden gedaan. 

Nieuwsgierig geworden? U kunt meer over 
het bezoek aan de ervaarwoning lezen op de 
website van de BWC Duivenvoorde  
(www.bcduivenvoorde.nl) of 
natuurlijk zelf een keer een 
kijkje gaan nemen. U kunt 
langsgaan tijdens de open 
inloop (elke vrijdag van 10.00 
– 12.00 uur), of een afspraak 
maken voor een bezoek op 
een ander moment. U kunt 
zelfs komen logeren. Zie  
https://wijenizi.nl of mail naar  
iziwoning@gmail.com.
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
We mogen weer met een goed gevoel terugkijken op de eerste maanden die we met de inzet van de 
Activiteitencommissie en gelukkig ook onze vrijwilligers weer hebben kunnen verzorgen.

Na de nieuwjaarsreceptie die druk bezocht is, was er op 18 januari een geweldig optreden van de  
“Cabaretière Mevr. Coba”, waar iedereen weer van heeft genoten. 

In februari was er een optreden van de Reiko’s met een volle zaal, en gezellige meezingers waar iedereen aan mee deed.

In maart mochten we het “Shantykoor Midscheeps”, ontvangen (zie foto) en ook hier heeft iedereen weer heerlijk van 
genoten.

De maand april is altijd het begin van de busreizen en deze keer werd de eerste verreden op 18 april. De bus was 
volgeboekt en alle reizigers kunnen weer met veel plezier op een mooie tocht terugkijken. Verder was er al weer voor 
het derde jaar op Koningsdag 27 april een goed verzorgd saladebuffet.

In de maand mei 
is op 29 mei onze 
Jaarvergadering 
geweest en op 30 mei 
weer een busreis.

Al met al een eerste 
helft van het jaar 
2018 dat op 22 juni 
afgesloten is met 
het Hazeskoor en 
dus bol stond van de 
activiteiten. En we 
gaan zo natuurlijk 
de rest van het jaar 
weer verder dankzij 
alle kanjers van de 
Activiteitencommissie. 
Dus blijf de kalender in 
de gaten houden.

HET GOUDEN TEAM VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
(ALDUS DE VOORZITTER)
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WIE IS FRANS RAAFS, BEHALVE RECEPTIONIST EN BARMAN?
Na nu al 7 jaar als vrijwilliger bij ons Dienstencentrum te werken, is Frans Raafs (66 jaar) natuurlijk voor velen 
geen onbekende. Iedereen die hem meemaakt op de donderdagen heeft wel gemerkt hoe goedlachs en energiek Frans 
is. En een interview met hem over zijn hobby’s en werkverleden bevestigt dat alleen maar. Frans is na een carrière bij 
Defensie, eerst als militair en later als burger (archivaris) van de Koninklijke Landmacht, eerst rustig gaan genieten van 
zijn vrije tijd. Dat hield onder andere in dat hij geregeld lekker in de natuur zat te vissen, mooie reizen ging maken (onder 
andere snorkelen in klein Bonaire), veel is gaan wandelen en tijd had voor zijn hobby’s fotografie en muziek. Hij luistert 
graag naar jazz en rhythm & blues. Maar het betekende ook dat hij allerlei leuke dingen is gaan ondernemen met zijn 
drie kleinkinderen op een vaste opa-dag. 

Vanaf 2011 is hij bij ons Dienstencentrum gekomen. En zo is hij elke donderdag van 13 tot 18 uur achter de bar te vinden 
waar hij voor de drankjes, hapjes en gezellige praatjes zorgt. Om de week is hij dan ’s ochtends op donderdag van 9 
uur tot half 1 ook nog achter de receptie werkzaam. Hier ontvangt hij bezoekers, is hij aanspreekpunt voor vragen van 
bewoners, ontvangt betalingen voor de activiteiten in het Dienstencentrum, doet administratief werk én hij zet hierbij 
een rustig muziekje op. Op deze manier heeft hij veel mensen leren kennen. En dat is ook wat hij zo leuk vindt aan 
dit vrijwilligerswerk. Het biedt veel gezelligheid en is heel afwisselend. Daarbij komt dat hij merkt dat veel bewoners 

ook echt genieten 
van alles wat het 
Dienstencentrum 
te bieden heeft. 
Dat vindt hij juist zo 
goed aan Stichting 
Duivenvoorde, het 
is meer dan wonen 
alleen. Het is hier 
gezellig en veilig, 
er is altijd wat te 
doen en er zijn altijd 
mensen aanwezig voor 
een praatje. Frans 
heeft dan ook een 
boodschap voor alle 
bewoners: “je hoeft 
hier echt niet eenzaam 
te zijn bij Stichting 
Duivenvoorde, er is 
genoeg te doen, dus 
gewoon komen, de 
rest gaat vanzelf!”

JJ PIANOMIDDAG
Elke eerste woensdag van de maand speelt vrijwilliger 
Jayantha Kapuwatte van 14.30 tot 15.30 uur piano in het 
Dienstencentrum. Speciaal voor wie het wil horen. Hij brengt 
klassieke muziek ten gehore, maar ook pop, easy listening, 
jazz, voor elk wat wils. 
De artiestennaam van 
Jayantha is JJ, vandaar dat 
we het de ‘JJ Pianomiddag’ 
noemen. De toegang 
is gratis. Het is 
laagdrempelig, u kunt 
gewoon aanschuiven. De 
belangstelling is groot, het 
is steeds een bijzonder en 
gezellig uurtje geworden!

CABARETIÈRE MEVROUW COBA
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EVEN VOORSTELLEN: DE NIEUWE INTERIM AB-LEDEN 
Na het vertrek van Tonny van den Biggelaar, John van der Hulst en Jack Jansen was er plaats voor zeker 2 nieuwe AB-
leden. Omdat er momenteel wordt nagedacht over een nieuwe bestuursstructuur is er besloten om 2 mensen voorlopig 
als interim-lid toe te voegen aan het algemeen bestuur. En dit betreft Bertie Stoop en Lonny de Neuve. Bertie kent 
iedereen wel als voorzitter van de Bewonerscommissie Duivenvoorde waar zij nu na twee jaar net is herkozen voor 
de komende twee jaar. Lonny is ook geen onbekende. Zij is lid van de activiteitencommissie waar zij al enige tijd een 
bijdrage levert bij allerlei gezellige activiteiten.

Om nog iets meer te weten over deze 2 dames hierbij een kort interviewtje. 

Bertie Stoop
In een gesprekje met Bertie wordt duidelijk waar haar drijfveer voor al deze werkzaamheden vandaan komt. Als 
medewerker Personeel & Organisatie, als office-manager, als organisator van grote evenementen én als directeur van 
een conferentiecentrum heeft Bertie onder andere veel ervaring opgedaan met vergaderen, organiseren en mensen bij 
elkaar brengen. Zij is samen met haar man Jan 4 jaar geleden bij Stichting Duivenvoorde komen wonen. Samen gaan ze 
veel op vakantie en passen graag in binnen- én buitenland op huizen van andere mensen. Dat maakte dat ze liever wat 
kleiner gingen wonen, maar wel in een veilige en beschermde omgeving met daarbij de mogelijkheid sociale contacten 
te onderhouden. Bertie heeft het prima naar haar zin bij Stichting Duivenvoorde. De Bewonerscommissie kost wel veel 
tijd, maar geeft ook de mogelijkheid juist die sociale 
contacten te houden en daarbij mee te denken over 
beleid. Bertie’s wens voor de toekomst omvat goede, 
veilige woningen met daarnaast veel gezelligheid voor 
de bewoners met aandacht voor zelfstandigheid en 
onafhankelijkheid. Als interim-lid van het Algemeen 
Bestuur heeft zij natuurlijk een andere pet op dan bij 
de BWC, maar zij wil daar wel graag het geluid van 
de bewoners laten horen. In de eerste vergaderingen 
van het Algemeen Bestuur heeft zij gemerkt dat er 
goed naar elkaar geluisterd wordt en dat een ieder 
wordt gerespecteerd. Naast deze werkzaamheden 
en de vakanties, heeft Bertie nog de mantelzorg op 
zich genomen van een vriendin van 91 jaar én gaat zij 
graag fietsen én bowlen. 

Lonny de Neuve
Pratend met Lonny, word je vanzelf enthousiast voor alles wat er aan gezellige activiteiten plaatsvindt bij Stichting 
Duivenvoorde. En dat niet alleen, je krijgt gewoon meteen zin in vrijwilligerswerk hier. Want dat is wat Lonny al 
ongeveer vanaf het begin dat ze hier woont (6 jaar geleden) doet. Nu is Lonny, samen met haar man Fred, heel actief 
in de Activiteitencommissie, maar eerst hielp ze in de ‘rustruimte’ van flat G. Dat was in de tijd van de renovatie van de 
woningen. Daarna was ze actief bij de verhuizing van het Dienstencentrum (naar de “keet” en terug) en het inrichten van 
de nieuwe bar, gevolgd door het organiseren van een fantastisch straatfeest. En dat allemaal tegelijk met de renovatie 
van haar eigen woning waar ze met Fred in trok, min 
of meer gedwongen door de ziekte van Fred. Helpen 
bij de Wéreldtafel en de bar kwam daarna. Met het 
kunnen organiseren en het werken in de horeca heeft 
Lonny ervaring opgedaan toen ze samen met haar 
moeder het theehuis in Clingendael runde. Van haar 
vader, die voorzitter was van de vakbond Abvakabo, 
heeft ze de interesse voor beleidszaken meegekregen. 
Zo was Lonny lid van de ondernemingsraad toen 
ze werkte bij Florence. En nu gaat ze als interim-lid 
van het AB meemaken hoe beleidsbeslissingen bij 
onze stichting tot stand komen. Al dit ‘werk’ vormt 
een belangrijk stuk van haar leven. Daarnaast is er 
gelukkig nog tijd voor fietstochtjes, museumbezoek en 
vakanties in eigen land.
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ELKE MAAND BIOS DICHT BIJ HUIS SCHILDERIJENEXPOSITIE
Op de derde vrijdag 
van de maand draait 
er altijd een film in 
het Dienstencentrum 
Duivenvoorde, aanvang 
om 13:30 uur. Ria van 
der Tuin, die dit al jaren 
organiseert, heeft de 
volgende films voor u 
uitgezocht:

20 juli  
The Bucket List

17 augustus  
Demain Tout Commence 

21 september  
Daddy Day Care

19 oktober  
Finding Neverland

16 november 
Down In The Delta

21 december   
Lion

De kosten bedragen  
€ 4,- incl. een kopje koffie 
of thee. In de pauze 
zijn er heerlijke snacks 
verkrijgbaar.

Komt u ook een keer deze 
bioscoopervaring – lekker 
dicht bij huis - opdoen?

Tot 31 augustus is in het Dienstencentrum een expositie 
van schilderijen te zien van cursisten van Lisa van 
Nispen (zie foto). Deze Deense kunstenares geeft 8 jaar 
schilderles in Leidschendam, in wijkvereniging de Blauwe 
Tram. Geschilderd wordt met acrylverf, realistisch zowel 
als abstract, allemaal kleurrijke composities.

Ook exposeren? Neem contact op met de beheerder  
van het Dienstencentrum, Geerte Hoogschagen,  
T 301 4014.

LOGEERVOORZIENING
De zomer is natuurlijk een gezellige tijd om bezoek te ontvangen. Nog leuker is het als dat bezoek ook eens wat langer 
kan blijven. Daarom heeft onze stichting voor de gasten van bewoners een logeervoorziening gemaakt. Deze is te vinden 
in het complex Duivenvoorde (gebouw E) op de begane grond. Hier is een woning ingericht met twee 2-persoons kamers 
en één 1-persoonskamer, een klein keukentje met inventaris (borden, bestek, kopjes, een waterkoker en een tosti 
apparaat), een algemene doucheruimte en een toilet. Ook hebben alle kamers een televisie. 

U kunt een eenpersoons- of tweepersoonskamer huren. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Zo kost een 
tweepersoonskamer op werkdagen per nacht € 27,50. Hier komt € 7,50 p.p. voor een laken- en handdoekenpakket bij. 
De bedden (eenpersoonsboxprings) worden alvast voor u opgemaakt. De tarieven voor in het weekend liggen wat hoger. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website op  
www.stichting-duivenvoorde.nl/over-ons/documenten-en-formulieren. 

Enthousiast geworden? Wacht niet te lang en reserveer een logeerkamer via de receptie van ons Dienstencentrum of bel 
(070) 320 37 36. Wilt u een keer vrijblijvend de logeervoorziening bekijken, neem dan contact met ons op.

7



Honden
Voor wie een hond heeft is het soms onbegrijpelijk dat anderen daar niet 
zo van houden. Het trouwe maatje kan echter door anderen als ‘overlast’ 
worden gezien. Daarom vragen we u om goed op uw hond te letten 
en rekening te houden met anderen. Uiteraard is het van belang dat 
honden in onze wooncomplexen aangelijnd blijven, dat ze niet los in de 
binnentuin mogen en dat lang en aanhoudend blaffen voorkomen moet 
worden.

Meeuwen
Voorgaande jaren zorgden de meeuwen bij onze 
wooncomplexen voor problemen. Ze veroorzaakten veel 
geluidsoverlast en overlast door vieze uitwerpselen. 
Deze klachten zijn ook bij de gemeente bekend en de 
woordvoerder van de gemeente heeft ons verteld dat het 
haar aandacht heeft. Omdat meeuwen beschermde vogels zijn is 
actief verjagen, vangen, doden of nesten uithalen niet toegestaan. Wat 
we wel kunnen doen is zorgen dat de meeuwen geen reden meer hebben 
om op de daken van onze complexen te komen. U weet natuurlijk dat het helpt als 
u de vogels niet voert. Als u de meeuwen binnenhaalt met voer, dan komen we er nooit meer van af! Daarnaast hebben 
we er als Stichting ook extra aandacht voor. De komende tijd zal onze huismeester goed voor het onderhoud op de 
daken gaan zorgen, zodat het minder interessant is voor de meeuwen om daar een plek te vinden. In het najaar gaan we 
evalueren of dat ook helpt.

Technische vragen
Heeft u technische vragen/klachten? We willen u vragen om dat dan vooral aan Verwey door te geven in plaats van zelf 
de aannemer te bellen. Dat geeft ons/Verwey namelijk de mogelijkheid om de klachten in kaart te brengen en goed 
te blijven volgen en oplossen uiteraard. U kunt Verwey telefonisch bereiken op 
het telefoonnummer 070-219 9345, maar u kunt uw technische klachten of 
reparatieverzoeken ook melden per email: duivenvoorde@verweyvastgoed.nl

Zomer: dus bbq?
Het hoeft maar even mooi weer te zijn en we gaan als Nederlanders meteen 
‘aan de barbecue’. Lekker en gezellig natuurlijk. Maar denkt u ook even aan 
de buren? Zorg er voor dat zij niet in uw rook zitten. En u weet toch dat u 
bij Stichting Duivenvoorde net als in alle appartementencomplexen en 
flats alleen elektrisch mag barbecueën? Het is dus verboden om gebruik 
te maken van een houtbarbecue en gasbarbecue. Ook bij elektrisch 
barbecueën is het natuurlijk van belang dat u dat op een veilige manier 
doet. 

Dus zet de barbecue op een vlakke en stevige plek neer. Een plekje uit de wind 
is aan te raden. Lukt dit niet, zorg er dan in ieder geval voor dat de barbecue op ruime afstand van het meubilair, 
zonnescherm, parasol of partytent, houten schutting of beplanting staat. Staat de barbecue goed, zorg er dan voor dat 
hij niet meer wordt verplaatst. Zo verkleint u de kans op brandgevaar. En let er ook op dat u uw elektrische barbecue 
niet in de regen of in de buurt van een vijver zet. Zorg in geval van een verlengsnoer dat deze helemaal is afgerold en 
niet in de weg ligt (met het oog op struikelgevaar). Als dit allemaal geregeld is en u zo min mogelijk overlast bezorgt aan 
de buren, kan het eten op de barbecue. Eet smakelijk!

TIPS VAN HET TEAM
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TIPS VAN HET TEAM (vervolg)
Versieren openbare ruimtes
U weet dat u in de algemene hallen geen briefje op het prikbord mag 
hangen? Het is verder zo dat het ook niet is toegestaan de hallen te 
‘versieren’. We willen het graag netjes houden. Daarnaast is het zo 
dat wat de één mooi vindt, de ander misschien niet mooi vindt. Dus: 
versieren/aankleden van de hallen én de corridors: niet doen a.u.b.!

Tuinhek goed dicht?
Het tuinhek heeft de laatste tijd veel problemen gegeven. Elke 
keer bleek het slot kapot. We proberen dit op te lossen zodat 
het ook weer mogelijk is om het hek op slot te draaien. Zegt u 
ook tegen bezoekers van de tuin dat zij het hek goed dicht moeten 
doen en op slot moeten draaien zodat de tuin niet toegankelijk is voor 
onbevoegden.

HET DIENSTENCENTRUM DUIVENVOORDE HEEFT U NODIG ALS VRIJWILLIGER!
•  Voor de zondagse koffie/lunch: iemand die de coördinerende taken op zich wil nemen. Die tevens gastvrouw of 

gastheer is en meehelpt bij het bereiden van een eenvoudige lunch, serveren, afruimen, afwassen etc.

•  Achter de bar: De werkzaamheden bestaan o.a. uit: het verwelkomen van de gasten, werken met de koffiemachine, 
consumpties verkopen, de kassa bedienen, lichte schoonmaakwerkzaamheden, opwarmen van maaltijden en tosti’s 
maken. U werkt met een collega-vrijwilliger, u staat er niet alleen voor. Wij verwachten van de barvrijwilligers een 
vlotte, open en klantvriendelijke houding. Lijkt dit u wat en heeft u affiniteit met de horeca? Er is een vacature op 
donderdagochtend.

•  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. We hebben een tafel- en stoeltiller die de werkzaamheden vergemakkelijkt. En wilt u dan 
meteen ook helpen bij het uit- en oprollen van de koersbalmat?

•  Voor het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld lezingen, etentjes, een mannensoos, vrouwenbiljart, schaakclub, 
ontmoeting met kinderen, samen koekjes bakken, geheugentraining. Of misschien heeft u zelf een leuk idee. Wie 
heeft er misschien connecties, wil de mogelijkheden onderzoeken en de organisatie op zich nemen?

Interesse?
Meer informatie bij Geerte Hoogschagen, beheerder Dienstencentrum Duivenvoorde, bereikbaar op maandag en 
woensdag 9.00-17.00 uur en donderdag 10.00-14.30 uur

Telefoon: (070) 301 4014 of email: gh@stichting-duivenvoorde.nl

GEEN SAAIE ZONDAG
Een zondag hoeft niet saai 
te zijn, want op zondag 
kunt u ook terecht in het 
Dienstencentrum, voor een 
kop koffie en een eenvoudige 
lunch. All-in kost dit € 4,-. Het 
gastvrije vrijwilligersteam 
verwacht u om 11.00 uur, het 
is afgelopen om 13.00 uur. U 
hoeft u van tevoren niet op 
te geven. U bent van harte 
welkom.

ELKE DAG WARM ETEN IN HET DIENSTENCENTRUM
Wist u dat u elke werkdag warm kunt eten in het Dienstencentrum? Op de woensdag 
bij de Wéreldtafel, en op de andere werkdagen kunt u een heerlijke maaltijd van 
Versmarkt Vreeburg krijgen. Deze laatstgenoemde maaltijd kost € 7,20 inclusief 
toetje. Een vrijwilliger maakt het voor u klaar, dekt de tafel en doet de afwas. Hoe 
gemakkelijk wilt u het hebben? En neem gerust iemand mee!

Als u hier gebruik van wilt maken moet u twee werkdagen van tevoren, voor 12.00 
uur, uw bestelling doorgeven aan de bar (T 301 4011). In het Dienstencentrum zijn 
flyers met de maaltijden waaruit u kunt kiezen.

We zien u graag tegemoet, en eet smakelijk alvast.
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 DATUM TIJD WAT TOEGANG

 vrijdag 20 juli 13:30-16:00 film: The Bucket List € 4,-

 donderdag 2 aug. 13.00 verzamelen scootmobieltocht Rode Kruis

 vrijdag 17 aug. 13:30-16:00 film: Demain Tout Commence  € 4,-

 vrijdag 24 aug. 16:00 barbecue (Activiteitencommissie)

 maandag 3 sept. 10:00-12:00 themabijeenkomst: Vroeg Signaleren (Rode Kruis)

 dinsdag 11 sept. 13.00 verzamelen scootmobieltocht Rode Kruis

 vrijdag 21 sept. 13:30-16:00 film: Daddy Day Care € 4,-

 vrijdag 28 sept. 10:00-12:00 Hoffmans Mode, modeshow najaars- en winterkleding

 maandag 1 okt. 10:00-12:00 themabijeenkomst: Zumba (Rode Kruis)

 vrijdag 19 okt. 13:30-16:00 film: Finding Neverland  € 4,-

 vrijdag 26 okt. 10:00-12:00 Tap Schoenen

 vrijdag 16 nov. 13:30-16:00 film: Down In The Delta  € 4,-

 vrijdag 23 nov. 10:00-14:00 boekenmarkt

 maandag 3 dec. 10:00-12:00 themabijeenkomst Koken (Rode Kruis)

 donderdag 13 dec. 19:30 Voorburgs Opera Koor (Activiteitencommissie)

 vrijdag 21 dec. 13:30-16:00 film: Lion € 4,-

 


