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BESTE BEWONERS,

Na enkele maanden afwezigheid (zie elders in deze Nieuwsbrief)
ben ik er weer! Het was verder een bijzonder kwartaal met veel
feestelijkheden. De foto’s van de verjaardag van onze Stichting,
het nieuwe beeld de ontmoeting in de tuin, de modeshow, de
zeer geslaagde vrijwilligers dag en de kerstmarkt getuigen daar
van. En wat gaat de tijd toch snel voorbij. Zelfs dertien jaar is om
voor je het weet, althans dat lees ik uit het afscheidswoord van
onze voorzitter, de heer Leo van Ewijk en uit het interview met
de heer Gerard Winia wiens zittingstermijn van vier jaar in het
Algemeen Bestuur ook verlopen is. Tijd dus om weer nieuwe
mensen te verwelkomen in het Bestuur: mevrouw Miranda
van Niel als nieuw lid van het Algemeen Bestuur en de heer
Frans Prins als onze nieuwe voorzitter. Hij stelt zich voor in deze
Nieuwsbrief.
Komt u ook bij een oliebol op 30 december terugblikken op het
afgelopen jaar en vooruitblikken naar 2017?
Christine Kramer

KERSTBOMEN IN ALLE HALLEN

Wat gezellig dat er weer vanaf
13 december kerstbomen staan
in alle hallen. Onze Stichting is
altijd verheugd dat er huurders
zijn die de kerstboom in de
hallen feestelijk versieren met
kaartjes, ballen en slingers.
Bedankt daarvoor! Haalt u
wel zelf de kerstspullen
weer weg voor 6 januari
2017, want op 8 januari
worden alle “kale
kerstbomen” weer
door vrijwilligers
verwijderd.

Winter

Mijn neus geeft code rood aan.
Loesje
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AFSCHEID VAN ONZE VOORZITTER LEO VAN EWIJK

Vanwege het aflopen van de zittingsperiode treedt de
heer Leo van Ewijk af als voorzitter van het Dagelijks en
Algemeen Bestuur van Stichting Duivenvoorde per
1 januari 2017. Ter gelegenheid hiervan is er op
23 november een afscheidsreceptie gehouden,
voorafgegaan door de onthulling van het nieuwe beeld
in de tuin van Duivenvoorde (zie hierna) én een door de
heer van Ewijk georganiseerd mini-symposium met drie
sprekers.

Nadat de heer Frans Prins zich kort als nieuwe voorzitter
had voorgesteld en de voorzittershamer kreeg
overgedragen van de heer Leo van Ewijk was het tijd voor
een hapje en een drankje. Maar niet eerder dan dat er nog
cadeaus en dankwoorden waren.
In deze Nieuwsbrief blikt Leo van Ewijk zelf ook nog terug
op zijn voorzitterschap.

Mevrouw Els Brouwer Schut-van der Plasse kreeg veel oh’s
en ah’s te horen van de aanwezigen bij haar vele dia’s van
oud Leidschendam, die wel tot 100 jaar terug gingen. Een
mooi stukje geschiedenis werd zo inzichtelijk gemaakt. De
heer Jesper van Loon van de provincie Zuid-Holland gaf
inzage in de ontwikkelingen van de woningmarkt in onze
provincie en gemeente. Mevrouw Miranda van Niel gaf
met behulp van een professioneel gemaakte film van haar
studenten van de Hogeschool Amsterdam duidelijkheid
over domotica, ofwel wat technologische ontwikkelingen/
huisautomatisering (smart home) kan betekenen in
onze eigen woning. Alles bij elkaar een mooie mix van
informatie over wonen.

BEELD IN TUIN DUIVENVOORDE

Het Dienstencentrum is officieel geopend in januari 2015.
Bij de verbouwing van het centrum is voorzien in het
laten maken van een kunstwerk. In samenspraak met
de bewonerscommissie Duivenvoorde is daarom een
commissie kunst ad hoc samengesteld. De commissie
bestond uit de leden: Ria Teisman, Brigit de Klerk en
Leo van Ewijk. De commissie is op zoek gegaan naar een
beeld voor in de tuin, waarbij het thema ‘Ontmoeting’
centraal stond. Ze heeft gekeken naar bestaand werk.
Ook is gekeken naar kunstenaars. De voorkeur ging uit
naar figuratief / herkenbaar werk. De keuze is uiteindelijk
gevallen op Lia Krol uit Erichem.
De kunstenares heeft eerst een model in was gemaakt.
Dit model werkte zij uit tot een bronzen beeldengroep
op ware grootte (ca. 70 cm hoog). Nu is het dan zover. De
beeldengroep is in de tuin van Duivenvoorde geplaatst en
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wel zó dat het zowel vanuit het Dienstencentrum als vanaf
het pad langs de tuin te zien is. Wij zijn er trots op en we
hopen dat dit ook voor u geldt.

AFSCHEID VAN GERARD WINIA ALS AB-LID

De heer Gerard Winia (85 jaar) maakt na 4 jaar lid van
het Algemeen Bestuur plaats voor Mevrouw van Niel.
Maar wat vond Gerard nu eigenlijk van dat AB-lid zijn? We
hadden een interview met hem.

Vier jaar geleden werd hij door zijn buurman voorgedragen
als AB-lid en toen vroeg hij zich af wat het inhoudt. Ter
voorbereiding sprak hij met enkele van zijn voorgangers
en bestudeerde hij de geschiedenis van Stichting
Duivenvoorde, die mooi is vastgelegd in het ”groene’
boekje.

bewoners met vragen of problemen zitten kun je als AB-lid
weinig betekenen. Bewoners kunnen zich dan richten tot
de Bewonerscommissies. Zelf woont hij nu 9 jaar naar
tevredenheid op de Frekeweg. Hij ziet dat veel mensen
bereid zijn elkaar te helpen en in de gaten te houden. Voor
de toekomst pleit hij voor meer ruimte voor hulpmiddelen
(scootmobiels en dergelijke). Het DB heeft Gerard bedankt
voor zijn inzet, maar voor hem is die inzet eigenlijk
gewoon. Na zijn pensioen heeft hij altijd vrijwilligerswerk
gedaan zoals bij de voetbalvereniging, verpleeghuizen, en
nu nog steeds als natuurbeheerder in de Horsten.

Zijn ervaring is dat er voor de vergaderingen (in principe
twee per jaar) veel stukken te bestuderen zijn die ook
soms behoorlijk ingewikkeld zijn. Tegelijkertijd vond hij
het erg interessant om op deze wijze betrokken te zijn en
een kijkje in de keuken te mogen nemen, zoals hij dat zelf
noemt. Hij vindt het sowieso bijzonder hoe de Stichting
bewoners overal bij betrekt. Door de vergaderingen
die strak geleid worden en waar onder leiding van de
voorzitter, Leo van Ewijk, daadkrachtige beslissingen
genomen worden, heeft Gerard veel respect gekregen
voor het Dagelijks Bestuur. Zijn mening is dat de DBleden, allen professionals, alle zaken goed voorbereiden.
De problematiek waarmee het Bestuur te maken krijgt
is veelzijdiger dan hij had gedacht. In de afgelopen jaren
lag zijn eigen interesse vooral bij de verbouwing van het
Dienstencentrum. Niet onlogisch als je weet dat hij zelf uit
de bouwwereld afkomstig is. Gevraagd naar zijn “andere
positie” als bewoner en AB-lid, antwoordt Gerard dat een
AB-lid een nuchtere instelling moet hebben en voorzichtig
moet zijn in zijn/haar reacties naar bewoners toe. Als

DE VROLIJKE VIP-SHOW

Dat was het thema voor een verrassingsdag voor
alle vrijwilligers van onze Stichting. Vrijwilligers zijn
belangrijk voor Stichting Duivenvoorde en worden steeds
belangrijker. De vrijwilligers zijn onze VIP’s! En daarom
hebben wij hen op 7 december in het zonnetje gezet.

Nu eens geen bekende Nederlanders als VIP’s maar onze
eigen enthousiaste vrijwilligers. Op 7 december hebben
zij kunnen genieten van een vrolijk cabaret. Marc Vrolijk,
de entertainer van de show heeft de ruim 80 aanwezige
dames en heren een feestelijke middag gegeven met als
“klap op de vuurpijl”: een ode aan de vrijwilligers, getiteld
“Goud Waard”. Marc Vrolijk heeft dit feestelijke lied zelf
geschreven met het volgende refrein:
Jij bent goud waard
Onbetaalbaar
Door het beste van jou aan een ander te geven
Jij bent goud waard
Onbetaalbaar
Je laat zien wat het is om samen te leven.
Het lied zorgde voor een feestelijke en passende afsluiting
van het optreden van De Vrolijke VIP show. De middag
werd afgesloten met een informeel samenzijn onder het
genot van een hapje en een drankje.
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FRANS PRINS, ONZE NIEUWE VOORZITTER STELT ZICH VOOR

“Sinds 2000 wonen wij in Leidschendam, dichtbij de
sluisjes. Destijds met onze dochter Ruth (bestuurskundige)
en zoon Tijmen (politieman), nu met z’n tweeën. Ik werk
voor pensioenfondsen en mijn vrouw geeft Nederlands
aan Engelstalige MBO horecastudenten.”

Waarom deze stap?
“ Ik ben graag betrokken bij de plaats waar wij wonen. En
vertrouwd, veilig en zo lang mogelijk zelfstandig wonen
voor ouderen is belangrijk in Leidschendam, daaraan wil ik
graag mijn steentje bijdragen. Dat sluit ook goed aan bij de
rode draad uit mijn beroepsleven, ik heb vooral gewerkt in
het sociale domein. En wat ik mooi vind is de geschiedenis
en het heden van de Stichting Duivenvoorde. Destijds
voortgekomen uit de gemeente Leidschendam, dus toen
een mooi voorbeeld van een betrokken gemeente. Al vele
jaren is Duivenvoorde nu zelfstandig en heeft zijn eigen
taak als sociale verhuurder in onze gemeente. En doet dat
in samenwerking met andere partijen en veel vrijwilligers,
dat vind ik mooi om te zien”.
Wat is uw 1e indruk?
“ De sollicitatiegesprekken waren in ons Dienstencentrum.
Ik ben daar hartelijk ontvangen en merkte al snel hoeveel
daar gedaan wordt door de staf, allerlei dienstverleners
en de vele vrijwilligers, hartstikke goed dus. Ook lijkt de
stichting zijn zaakjes goed op orde te hebben en was de
kennismaking met het gehele bestuur plezierig.”
Hoe gaat u starten als voorzitter?
“Eerst maar eens rustig kennismaken, goed luisteren
en tijd nemen om indrukken op te doen. Dat geeft mij
een beeld en daarover komen wij vanzelf met elkaar in
gesprek. En voor de langere termijn goed uitzoeken wat de
toekomstige woonbehoeften van ouderen zijn en wat dat
voor onze stichting gaat betekenen. Ik heb er veel zin in”

INFOMARKT DAG VAN DE OUDEREN

Op 7 oktober was er een interessante informatiemarkt
voor ouderen in het Dienstencentrum. Men kon neuzen
bij standjes van bijv. Schoonenberg, Multi Fysio, Florence,
Woej, de politie, Wijzelf Vlietsaam en nog veel meer.
Ook kon men zijn licht opsteken over alle activiteiten die
in het Dienstencentrum plaatsvinden. De markt werd
goed bezocht. Veel mensen (ca. 50) kwamen ook af op
de rondleidingen die de woonconsulentes gaven, door
leegstaande woningen, de tuin en de logeerflat.
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VERJAARDAG VAN DE STICHTING

Dit jaar bestaat Stichting Duivenvoorde al 48 jaar.
Om precies te zijn was dat op 25 oktober. Een mooie
gelegenheid om die bewoners die hier het grootste deel
van hebben meegemaakt eens in het zonnetje te zetten.
En zo werden de langst wonende bewoners van zowel
De Frekeweg als Duivenvoorde uitgenodigd voor feestelijke
koffie met gebak in het Dienstencentrum. We mochten
verwelkomen van de Frekeweg: de heer Inja, mevrouw
Paalman en de heer Sablerolle & mevrouw Janssen.
Uit Duivenvoorde waren aanwezig: Mevrouw Kooger,
Mevrouw Mooijman, Mevrouw Meester, Mevrouw Tas en
Mevrouw van Wilgen. Sommigen van hen werden begeleid
door een dochter en zo was het een heel gezelschap. Het
werd een gezellig uurtje waarin na een welkomstwoord
van woonconsulentes Joke Gutlich en Joke Keasberry heel
wat afgekletst werd. Deze bewoners zijn allemaal al meer
dan 25 jaar bij ons woonachtig, sommigen zelfs al 35 jaar!

nieuwe mensen zien komen en gaan. Deze ochtend zijn
ze er achter gekomen dat ze allebei een hond hebben
en dat bij hen allebei de hond is ondergebracht bij hun
dochter. Antje komt graag klaverjassen en bingo spelen in
het Dienstencentrum. Toos (95) loopt helaas moeilijk en
blijft wat meer in haar eigen huis. Na afloop was er voor
iedereen nog een prachtig herfstboeket. Bij Mw. Roos (van
de Frekeweg), Dhr. Lindeman en Mw. Schelfhout (beiden
van Duivenvoorde), die helaas niet aanwezig konden zijn,
is het boeket thuis afgeleverd.

Zo woont Janny van Wilgen (92 jaar) al 26 jaar in
Duivenvoorde. Dit was nodig na een knie-operatie. Nu met
haar 92 jaar woont ze nog steeds zelfstandig bij ons. Ze
breit graag voor mensen in Roemenië, ’s avonds puzzelt
ze en op maandag komt ze naar het Dienstencentrum.
Ze doet boodschappen samen met één van haar twee
dochters of haar zoon en maakt het eten lekker zelf
klaar in de magnetron. Toos Mooyman en Antje Meester
wonen al 26 jaar naast elkaar. Ze hebben beiden al veel
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HET IS MOOI GEWEEST

Na 13 jaar aan de stichting Duivenvoorde verbonden
te zijn geweest wil ik zeggen: het is mooi geweest. Met
zijn 48 jaar is de stichting Duivenvoorde een volwassen
organisatie. De mensen van het eerste uur heb ik nog
gekend. De pioniersfase was een opgewekte start.
Inmiddels is er veel gebeurd.
De regelgeving ten aanzien van wonen is anders geworden.
Duivenvoorde was en is er voor mensen van 55+. Waar
mensen in het verleden nog wel eens verhuisden wanneer
ze “oud” waren geworden is dat nu niet meer het geval.
“Langer thuis blijven wonen” is het devies. Dat geeft
aanleiding tot een gemeenschap die meer op zichzelf is
aangewezen. De laatste jaren is door de overheid nog
meer vorm en inhoud gegeven aan wonen, welzijn en zorg.
Duivenvoorde staat voor het wonen. Aan de woonfunctie
is de laatste jaren de nodige aandacht besteed. Het
verbeteren van de toegankelijkheid en de renovatie met
o.a. aandacht voor isolatie waren topics. Het is zaak dat
met de partijen, die staan voor welzijn en zorg, goede
contacten worden onderhouden. Die samenwerking is
prima. Wat ook vermelding verdient is dat bewoners
en overigens ook vrijwilligers van buiten zeer actief zijn.
Al met al kunnen we trots zijn op samenwerking met

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

Begon ik met de opmerking dat het mooi is geweest, ik
ben ervan overtuigd dat het Duivenvoorde goed zal gaan
en sterker nog: dat het steeds mooier zal worden.

Leo van Ewijk
voorzitter Stichting Duivenvoorde 2003-2016

Het bestuur vindt het belangrijk om aan te tonen dat de
Stichting instaat voor de integriteit van haar vrijwilligers
en medewerkers. Daarom is aan alle medewerkers, maar
ook recent aan alle vrijwilligers (én bestuursleden) van
Stichting Duivenvoorde gevraagd om een Verklaring
Omtrent Gedrag. Zo’n VOG wordt afgegeven door het
Ministerie van Veiligheid en Justitie en is vooral belangrijk
voor mensen die met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare

personen, geld of goederen werken. Uit deze verklaring
blijkt dat het gedrag van de betreffende persoon geen
bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak
in de samenleving. Stichting Duivenvoorde telt heel veel
vrijwilligers. Dat betekent dat het aanvragen en verwerken
van de verklaringen (en de betalingen) aardig wat werk
met zich meebrengt en nu nog gaande is.

SERVICEPUNT WOEJ

BEDANKT FAMILIE WICHGERS

Er is een nieuw Servicepunt in Leidschendam waar
bewoners terecht kunnen voor hulp, informatie, advies,
persoonlijke begeleiding, praktische ondersteuning.
Bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren en
vragen over welke regelingen de gemeente heeft. Dit is
het Sociaal Servicepunt Leidschendam-Voorburg. Het
is een samenwerkingsverband van Woej, MEE ZuidHolland en Kwadraad. Dit servicepunt is elke ochtend
telefonisch bereikbaar op 070-205700 op maandag
t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. Ook kunt u naar
het middagspreekuur komen. Van 13.00 tot 15.30 uur
op dinsdag in wijk- en Dienstencentrum de Plint (Prins
Frederiklaan 7, Leidschendam) of op donderdag in wijken Dienstencentrum de Groen Loper (van Royenstraat 2,
Voorburg). Meer informatie op het internet op
www.sociaalservicepunt.nl
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Florence, Multifysio, Vreeburg, kapper, pedicure, Woej en
iedereen die actief is in Duivenvoorde.

voor het schenken van een rolstoel. In de vorige
Nieuwsbrief (Herfst) plaatsten wij een verzoek voor een
gebruikte rolstoel ten behoeve van het Dienstencentrum.
We zijn heel blij met dit aanbod van de familie Wichgers en
hebben de familie een lekkere doos bonbons als bedankje
gestuurd.

RODE KRUIS HELPT OUDEREN BIJ BEHOUD ONAFHANKELIJKHEID

De overheid wil dat ouderen langer zelfstandig
blijven wonen. Daardoor nemen ook de risico’s voor
hen toe. Zeker als ze alleen wonen. Het Rode Kruis
in Leidschendam-Voorburg wil ouderen helpen hun
onafhankelijkheid te behouden. Dit najaar zijn daarom
in Dienstencentrum Duivenvoorde maandelijkse
bijeenkomsten gestart die daarbij kunnen helpen.

Op 5 september ging het over ‘Risico’s in en om huis’. De
aanwezigen konden die risico’s benoemen en uit eigen
ervaring vertellen hoe ze er mee omgaan. Die risico’s zijn
in maandelijkse vervolgbijeenkomsten nader uitgewerkt.
Als eerste brandpreventie. Hoe voorkom je dat er
brand uitbreekt en wat doe je als de vlammen eenmaal
zijn ontstaan? Voor deze bijeenkomst kwamen twee
brandweermensen van het korps Haaglanden aan de hand
van de dagelijkse praktijk uitleg geven. Er was ook ruimte
voor het stellen van vragen.

Rode Kruis Krimpenerwaard, kwam tips geven zoals veel
drinken bij warm weer, extra kleding bij koude, leg een
handdoek uit de ijskast in de nek bij hitte.
‘Voorkom vallen’ vormde het thema in november. De
fysiotherapeut Jeroen Janssen vertelde hoe belangrijk
bewegen is om de spiermassa op peil te houden. Met
oefeningen liet hij zien hoe balans, spierkracht en
uithoudingsvermogen versterkt kunnen worden. In 2017
worden de bijeenkomsten voortgezet.

In oktober was ‘Wat te doen bij extreem weer?’ het
onderwerp. Door klimaatverandering nemen de
temperatuurverschillen toe. Extreme hitte of kou vormen
een probleem voor ouderen. Jan Roos, expert van het

WINTERS WEER: VOETPADEN EN GALERIJ SNEEUWVRIJ HOUDEN

Bij winters weer, gladheid en besneeuwde toegangspaden bij het wooncomplex zoeken wij enthousiaste bewoner(s)/
vrijwilligers die voor hun medebewoners de toegang naar het woongebouw ijs-en sneeuw vrij willen houden.
Het is een kleine moeite om een bakje met zout uit de zoutbakken te halen en te strooien bij de hoofdingang en het
toegangspad van het woongebouw. Huurders mogen zelf ook met het zout uit de zoutbakken de galerij bij hun woning
ijsvrij houden. Weet u niet waar deze bakken staan? Kijk dan eens in uw woongebouw rond. Dan bent u goed voorbereid
op de wintertijden.

OLIEBOLLEN OP 30 DECEMBER

Wie op vrijdag 30 december iets gebruikt in het
Dienstencentrum (koffie, thee etc.), krijgt er een oliebol
bij! Deze krijgt u van de Stichting Duivenvoorde (maar..
Op is op)

WEER TERUG VAN WEGGEWEEST

“Ik ben de afgelopen maanden uit de roulatie geweest
omdat ik op 22 september j.l. ben geopereerd aan mijn
rug. De operatie is goed geslaagd gelukkig. Inmiddels ben
ik ook goed hersteld. Het herstel heeft langer geduurd
dan ik vooraf had gedacht. Van te voren raadde iedereen
mij aan: neem je tijd en pak goed je rust. Ik ben er achter
gekomen dat je dat echt moet doen. Ik dacht dat ik wel
weer na 4 weken aan het werk kon gaan maar mijn
lichaam dacht daar anders over en ging protesteren.
Ik ben ontzettend verwend met alle aandacht.
Ik heb kaarten, bloemen, planten, fruitmand en
telefoontjes mogen ontvangen. Ik wil langs deze
weg iedereen bedanken voor deze attenties. Maar
nu ben ik er weer
en ga als vanouds voor u aan de slag.”
Met hartelijke groet,
Christine Kramer
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NIEUWS VAN BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

Voor de open dag op vrijdag 7 oktober j.l. hadden wij als
Bewonerscommissie een tussentijdse rapportage gemaakt
van antwoorden op vragen die er onder de bewoners
leven. Het bestuur heeft ons inmiddels het volgende
laten weten:

•	Voor wat betreft het ventilatiesysteem gaat de
technische commissie bij leegstaande panden metingen
doen, waarna beslist wordt wat er moet gebeuren.
•	De sokkel voor het nieuwe beeld is gerepareerd en ziet
er mooi uit.
•	De letters op gebouw D moeten gerepareerd worden
en het bestuur heeft hier ook al opdracht voor gegeven.
•	Het beter zichtbaar maken van de laatste traptredes in
de trappenhuizen wordt opgelost door deze van gele
strips te voorzien. Het werk is 8 december gestart.
•	De huidige bliksemafleiders zijn door de brandweer
goedgekeurd en dus veilig. Ook zijn er voldoende
bliksemafleiders in de omgeving.
•	Het vervallen van het bloedprikken op vrijdag is een
eigen beslissing geweest van Lab West.
Een uitnodiging van de Bewonerscommissie aan de
Gemeente ter bespreking van vele punten heeft tot de
volgende resultaten geleid:
•	Er heeft een inspectie plaatsgevonden voor de ongelijke
en losse tegels in geheel Duivenvoorde. Afgesproken
is dat het straatwerk wordt meegenomen in een
onderhoudsplan en dat dit in deze maand of in januari
2017 wordt uitgevoerd.
•	De zieke bomen bij en tegenover gebouw C worden
deze winter en/of voorjaar 2017 vervangen, alsmede de
reeds afgezaagde bomen.
•	Over de dicht gegroeide vijver tussen de gebouwen
F en G krijgen we nog een antwoord van de
verantwoordelijke persoon.
•	Op onze klacht dat de voetgangersbrug vanaf de
velostrada naar Duivenvoorde te scherpe en hoge
randen heeft om daar met een scootmobiel overheen
te rijden hebben we het antwoord gekregen dat recent
alle bruggen in de gemeente zijn geïnspecteerd door
de werkgroep minder validen. Als de uitslag van de
inspectie binnen is zal een reparatieploeg in één keer
alle tekortkomingen opheffen. Op ons verzoek de brug
voor fietsers open te stellen heeft niet de voorkeur van
de gemeente.
•	Er wordt gekeken naar de mogelijkheden de rotonde
voor het Dienstencentrum aan te passen en de berm
netjes te maken. Dit wordt meegenomen bij het
straatwerk, waarbij de bochten verruimd worden. Actie
niet eerder dan voorjaar 2017.
•	Aan de veegploegen is gevraagd de goten te ontdoen
van zand en onkruid. Onkruid is en blijft echter een
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probleem omdat er niet meer met chemische middelen
gespoten mag worden. Er wordt gezocht naar een
vervangende methode.
•	Het snoeien van de hoge bomen, die nu veel zonlicht
wegnemen, bij gebouwen D en E, wordt in de
snoeiplanning opgenomen. Er is nog niet met zekerheid
te zeggen of dit al deze winter zal plaatsvinden. Zo niet
dan wordt het 2017/2018.
•	We hebben gevraagd om hekjes te plaatsen op
het wandelpad bij D en E om te voorkomen dat
het als fietspad wordt gebruikt. Het beleid van de
gemeente is om zo min mogelijk hekjes te plaatsen bij
wandelpaden. Er moet bij wandelpaden ook rekening
gehouden worden met mensen met een rollator en
een scootmobiel. Het wandelpad is aangegeven door
borden. Dit maakt duidelijk dat er niet gefietst mag
worden.
•	We hebben geklaagd over de vele kuilen in de
middenwegen die heel onprettig zijn voor met name
bestuurders van scootmobielen. Helaas wordt er nu
geen groot onderhoud gepleegd. Wel zullen de meest
ernstige oneffenheden worden weggehaald.
•	Omdat er regelmatig op de hoek bij de verswinkel
wordt geparkeerd en dit gevaarlijke situaties op kan
leveren, hebben we gevraagd om een gele band aan te
brengen, dit wordt geregeld. Een oversteekplaats voor
voetgangers gebeurt nooit in een 30 km gebied waar
het verkeer langzaam moet rijden.
•	We hebben gevraagd om een herhalingsbord voor
de 30 km zone, maar dit is onmogelijk. De regel geldt
namelijk dat een 30 km zone ophoudt als dit wordt
aangegeven door een bord “einde 30 km zone”.
Vragen kunnen nog steeds schriftelijk aan onze
Bewonerscommissie gesteld worden, via de postbussen
in gebouwen D en G of via ons e-mailadres:
bwc.duivenvoorde@gmail.com

De Bewonersc ommissie
wenst u f ijne Kerstdagen
en een v oorspoedig en gezond

2017

NIEUWS VAN BEWONERSCOMMISSIE
PRINSENVOORDE

Met twee door ons gereserveerde busjes bij Woej is er
op 8 december een uitstapje gemaakt naar Intratuin.
Daar hebben we de kerstmarkt bezocht. Gezellig!
De bewonerscommissie Prinsenvoorde wenst alle
bewoners mooie feestdagen.

MODESHOW

Op 14 oktober was er een wervelende modeshow van
Hoffmans mode. Er was veel belangstelling voor. De
volgende keer dat Hoffmans een modeshow geeft, is als ze
hun zomercollectie presenteren, 24 maart.

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE

Ook dit jaar kunnen ouderen uit Leidschendam-Voorburg
voor hun belastingaangifte terecht bij de deskundige
vrijwilligers en ouderenadviseurs van Woej. Speciaal
voor de bewoners van St. Duivenvoorde zal Woej
ook belastingspreekuren houden (op afspraak) in het
Dienstencentrum Duivenvoorde, op woensdagen in de
periode 15 maart t/m 26 april. Meer info in de volgende
nieuwsbrief.

SERVICE-OVEREENKOMST

U kent waarschijnlijk wel de serviceovereenkomst van
Woonservice Haaglanden BV. Voor een maandelijkse
bijdrage van € 5,55 per maand (prijspeil 2016) heeft u de
zekerheid dat het gering en dagelijks onderhoud voor u
wordt uitgevoerd. Ook komt er eenmaal per twee jaar
een vakman bij u langs om de woning een servicebeurt
te geven. Vanaf heden zijn er voor het aangaan van deze
service-overeenkomst geen instapkosten meer. Meer
informatie kunt u verkrijgen bij de woonconsulenten
(070)320 37 36 maandag t/m donderdag 09.00-12.00
uur.

OPEN OF DICHT ROND DE FEESTDAGEN?

Tussen kerst en oud en nieuw zijn de openingstijden van
kantoor en Dienstencentrum als volgt:
Maandag 26 december
Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 december
Vanaf 2 januari

gesloten
open
open

KERSTMARKT 9 DECEMBER

We vonden dat het weer eens tijd was voor een echte Kerstmarkt in ons Dienstencentrum. Het is tenslotte heel wat
jaartjes geleden dat we dit eerder deden. Kerstbomen, een vuurkorf, lekker eten & drinken, héél veel kraampjes met
mooie spulletjes voor onder de kerstboom of zomaar om jezelf cadeau te doen. En natuurlijk de echte kerstman! Dit
alles zorgde voor een gezellig samenzijn met veel enthousiaste bezoekers.
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE

Zoals u inmiddels hebt kunnen merken hebben we al weer
leuke herfst- en winter activiteiten georganiseerd. Op
28 oktober waren er de Reiko’s wat een supergezellige
avond was en recent, op 19 december, heeft het koor
“Op hoop van Zegen” een bijzonder kerstconcert voor ons
verzorgd. Inmiddels zijn de voorbereidingen al in gang
gezet voor onze Nieuwjaarsreceptie op maandag 2 januari
2017 vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur waar wij u allen van
harte voor uitnodigen.
Mogen wij u van deze plaats af al mooie kerstdagen
wensen en een goed en mooi 2017.

VRIJWILLIGERSVACATURES

•	Voor de zondagse koffie/lunch: een gastvrouw of -heer
die meehelpt bij het bereiden van een eenvoudige
lunch, serveren, afruimen, afwassen etc. Ongeveer eens
in de maand.

en ’s avonds voor zonsondergang de vlag gehezen
wordt. Dat kan ook in een weekend zijn. De vlag, het
materiaal en de lijst van vlagdatum krijgt de nieuwe
vrijwilliger van Stichting Duivenvoorde aangeleverd.

•	Achter de bar op donderdagochtend: samen met een
collega-vrijwilliger koffie en thee schenken, opwarmen
en gezellig uitserveren van eten. Ervaring met een kassa
is een pré.

Aanmelden bij Geerte Hoogschagen, beheerder
Dienstencentrum Duivenvoorde. Bereikbaar op dinsdag
10.00-14.30 uur en op woensdag en vrijdag 9.00-17.00 uur
T (070) 301 4014, gh@stichting-duivenvoorde.nl

•	Voor de Nieuwsbrief: een keer per kwartaal bezorgen bij
alle woningen van St. Duivenvoorde.
•	Voor de koersbal op dinsdagochtend en/of op
donderdagochtend: iemand die de tafels en stoelen aan
de kant wil zetten en na afloop weer netjes op z’n plek.
En hulp bij het uit- en oprollen van de koersbalmat.
•	Voor het vlaggen: een nieuwe vrijwilliger die bereid is
dit over te nemen van Loek Verburg die het nu vier jaar
heeft gedaan. Deze taak houdt in dat op feestdagen en
bijzondere gelegenheden ’s morgens voor zonsopgang
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LET OP UW AANRECHTBLAD

Even een waarschuwing voor het gebruik van uw mooie
kookplaat en aanrechtblad. Het kan gebeuren dat u iets
op uw kookplaat laat vallen. Maar een breuk in uw mooie
inductieplaat heeft vervelende financiële consequenties.
Een nieuwe kookplaat kostte in 2016 namelijk € 877 euro.
En ook een nieuw aanrechtblad is prijzig. Problemen
hiermee kunt u echter gemakkelijk voorkomen. Als u
beseft dat het aanrechtblad van hout gemaakt is, zult u
begrijpen dat u hier geen hete pannen op kunt plaatsen.
Er ontstaat dan een brandplek. Dus zet uw hete pannen
niet direct vanaf de kookplaat op het aanrechtblad maar
gebruik hiervoor een onderzetter. Er zijn heel leuke,
decoratieve onderzetters te koop voor weinig geld. En
voorkomen van beschadiging is de moeite waard, want als
bij woningmutatie het aanrechtblad beschadigd blijkt kost
het vernieuwen ervan u € 800 (prijspeil 2016).

LIA VAN KAMPEN EXPOSEERT

Tot 3 maart kunt u werk van Lia van Kampen (59 jaar) zien
hangen in de gang van het Dienstencentrum Duivenvoorde.
Vanaf 2011 volgt zij veel schilderlessen. Bij Joke C. Bos
in Noordwijk, bij Yvonne Oosterwijk in Voorhout en bij
Mariska Mallee in Voorburg.
Al vanaf haar kinderjaren heeft Van Kampen getekend.
Het werd uiteindelijk geen kunstacademie, maar een
verpleegkunde-opleiding in de GGZ. Een boeiend vak, het
gaat over mensen, hun relaties en hun emoties. Wellicht
de reden dat het portret nog altijd haar favoriet is. Ze
heeft ook andere onderwerpen leren waarderen, zoals
landschappen.
Ook exposeren in het Dienstencentrum? Neem contact op
met de beheerder van het Dienstencentrum,
Geerte Hoogschagen, gh@stichting-duivenvoorde.nl,
T 070 301 4014 of M 06 5289 8190.

RESERVEER OP TIJD EEN PLAATS VOOR
UW SCOOTMOBIEL

Steeds vaker komt het voor dat huurders een
scootmobiel hebben
aangeschaft maar
nog geen geschikte
stallingsplaats hebben.

CADEAU VAN DE KERSTMAN!

Strippenkaart voor uw mantelzorger, hulp, of goede buur
of familie? Strippenkaarten zijn te koop aan de bar van het
Dienstencentrum. Leuk om te geven of te ontvangen.

Overleg vooraf eerst
met een consulent
of er mogelijkheden
voor stalling zijn.
Dat voorkomt grote
teleurstellingen.
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Activiteiten in het Dienstencentrum
DATUM

TIJD

vrijdag 30 dec.		
zaterdag 31 dec.
maandag 2 jan.
vrijdag 13 jan.

donderdag 23 feb.

Oliebol bij de koffie of thee

10.00 - 12.00 Hoffmans mode, uitverkoop
wintercollectie

13.30 - 16.00 Film: De 100 - Jarige Die Uit Het Raam
Klom en verdween

13.30 - 16.00 Film marathon
20.00

10.00 - 12.30 Fashion Nathalie

vrijdag 17 mrt.

13,30 - 16.00 Film: The hundred - Foot Journey

vrijdag 24 mrt.

10.00 - 12.00 Hoffmans Mode,

			

vrijdag 21 apr.
dinsdag 25 apr.
vrijdag 12 mei

avond

€ 3, -

€ 3, -

modeshow zomercollectie
Paasconcert Voorburgs Operakoor

13.30 - 16.00 Film: Mrs. Henderson Presents
middag

€ 3, -

Optreden Kozakken Ensemble

vrijdag 24 feb.

donderdag 13 apr.

€ 12,50

15.00 - 16.30 Nieuwjaarsreceptie Activiteitencommissie

			
vrijdag 17 feb.

TOEGANG

20.00 - 01.00 Oud en Nieuw viering

			
vrijdag 20 jan.

WAT

€ 3, -

Receptie 45 jaar Activiteitencommissie

10.00 - 12.00 Fashion Nathalie

Het Dienstencentrum is gesloten op maandag 26 december (2e Kerstdag)
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