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BESTE BEWONERS,

Wat gaat de tijd toch snel… eind december alweer. En weer
een jaar om afscheid van te nemen. En over afscheid nemen
gesproken. Dit is een Nieuwsbrief geworden met veel afscheid
helaas. Een DB-lid, AB-leden en collega-teamleden. Altijd
vervelend om afscheid te nemen. Zoals elk jaar heeft een jaar
naast dieptepunten gelukkig ook hoogtepunten. We kunnen
weer terugkijken op vele gezellige activiteiten, we hebben
een mooie nieuwe website en veel betrokken vrijwilligers én
bewonerscommissies. December: ook een tijd om vooruit te
kijken. Onze Stichting heeft plannen gericht op toekomstig
plezierig wonen in een prettige woonomgeving en we gaan
de samenwerking met Verwey met vertrouwen tegemoet. In
deze Nieuwsbrief ook nog informatie daarover. Voor de korte
termijn: ik wens u goede feestdagen toe en we zien u graag op
het kerstdiner, bij de oliebollen, de oudejaarsborrel, het oud &
nieuw- feest of de nieuwjaarsreceptie. En ik ga genieten van mijn
kleinzoon.
Christine Kramer

MMM...

Van deze prachtige herfsttaart,
heeft het team mogen
smullen. Dit was een
bedankje van een
tevreden nieuwe
huurster,
Mevrouw Ykema

Winter

“

Het liefst
zou ik in mijn
chocolademelk
kruipen

”

Loesje
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AB-LID JACK JANSSEN NEEMT AFSCHEID

Na 15 jaar AB-lid is het tijd om afscheid te nemen voor
Jack Janssen. Destijds als arts onder andere werkzaam
in het dienstencentrum met 1x per week spreekuur. Als
AB-lid ziet Jack zijn toegevoegde waarde ook vooral in
een bijdrage aan het psychisch-sociaal welzijn voor de
bewoners. Voor wat betreft de toekomst voor ouderen
omarmt hij het principe van het langer zelfstandig
wonen. Wel spreekt Jack zijn zorgen uit over het geld
dat de overheid uittrekt voor de thuiszorg. Het positieve
van het wonen bij Stichting Duivenvoorde ziet hij vooral
in de aandacht voor de bewoners naast het zelfstandig
wonen en het mogen meebeslissen over allerlei zaken
die van belang zijn voor een prettige leefomgeving. Voor
het bestuur en dan vooral voor het Dagelijks Bestuur
heeft hij veel respect. De organisatie vraagt om een
gedegen beleid ook op financieel gebied. Als AB-lid
speel je daarin maar een kleine rol, aldus Jack, maar het
was erg leuk om mee te maken, al vindt hij de laatste
periode met alle interne gevolgen die voortvloeien uit
overheidsbeslissingen, behoorlijk ingrijpend. Weer heel
anders dan zijn beginperiode, die overheerst werd door
allerlei bouwplannen, die uiteindelijk tot helaas “slechts”
een renovatie mochten leiden. Nu hij stopt als AB-lid is
er meer tijd voor de drie kinderen en 5 kleinkinderen,
vakanties en niet te vergeten het golfen. Dit natuurlijk
naast het werk wat hij nog doet als waarnemend arts.

NOG MEER AFSCHEID HELAAS

AB-LID BEWONERS, TONNY VAN DEN
BIGGELAAR, ZWAAIT AF

Bijna 10 jaar geleden is het al dat Tonny bij Stichting
Duivenvoorde kwam wonen. In Mariahoeve werd het
traplopen wat lastig en bij Duivenvoorde met lift naar
10 hoog dus wel erg prettig. En met het prachtige vrije
uitzicht en veel groen een heerlijk plekje. Daarnaast kan
Tonny de sfeer erg waarderen, het lijkt zowaar iets op
de Brabantse gemoedelijkheid. Tonny komt namelijk
uit Made (bij Breda) waar ze nu ook nog vaak naar
toe treint om haar zus te zien. Vanaf het moment dat
ze hier is komen wonen heeft Tonny vrijwilligerswerk
gedaan. Nog steeds verzorgt ze de koffiezondag en helpt
ze de activiteitencommissie (waar ze tot voor kort deel
uitmaakte van het bestuur). En de laatste 4 jaar dus lid
van het AB. Best een lastige taak, vooral dit laatste jaar
met alle organisatieveranderingen. Dan zit je als bewoner
toch wel een beetje in een lastig parket vindt Tonny.
Het was wel interessant om als AB-lid te ontdekken dat
de stichting een echte ingewikkelde business is waar
‘cijfers’ een belangrijke rol spelen naast het wonen zelf.
Iets heel anders dan wat Tonny in haar werkzame leven
als kinderverzorgster en later als medewerker verzorging
(in een verpleeghuis) beleefde. Dit tot haar 65e. Nu ze in
maart 80 wordt wil ze wel iets rustiger aan gaan doen.
Dat begint dus nu met het stoppen als AB-lid.

Zoals u inmiddels allemaal weet gaan wij binnenkort afscheid nemen van een aantal collega’s van ons team. Zij
hebben zich altijd voor de volle 100% ingezet waarbij het belang van de bewoners voorop stond. Wij zullen ze heel
erg gaan missen. Er wordt nog nagedacht over een passend afscheid. U hoort nog van ons.
Christine Kramer
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HARMEN KOOISTRA GAAT ONS NU ECHT VERLATEN

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen loopt Martin Peeringa al enige tijd mee als aspirant-penningmeester
in het DB. Nu is het dan echt zover dat de huidige penningmeester, Harmen Kooistra, ons gaat verlaten. Reden is dat
het volgens de statuten verplicht is te stoppen in het jaar dat je 70 wordt. En ja, dat is Harmen in februari van dit jaar
geworden. Wel heeft Harmen hiermee ook acht jaar in het DB vol gemaakt, een mooie periode, afgerond net bij de
start van een vernieuwde organisatie. Net als Jack Janssen (zie elders in deze Nieuwsbrief) vindt Harmen de periode
van de renovatie van de woningen in 2013 de leukste tijd om op terug te kijken. In die periode was het goed zaken doen
in de bouwwereld en als penningmeester die op de centjes let wist hij de bespaarde euro’s goed te gebruiken voor
een nieuw Dienstencentrum. Het stoeien met cijfers doet hij graag, bijvoorbeeld bij het opstellen van de begroting en
de jaarrekening (in voorgaande jaren), maar ja met financiële zaken hield hij zich ook lange tijd bezig als medewerker
bij onze gemeente Leidschendam. Het is trouwens niet zo dat een penningmeester in het DB zich alleen met cijfers
bezighoudt. Ook participeerde Harmen in diverse werkgroepen. Bij de renovatie werkte hij bijvoorbeeld nauw samen
met Fons Ubert (die de Stichting
inmiddels ook verlaten heeft) voor
diverse technische zaken. Nu geniet
Harmen samen met zijn vrouw van het
plezierig wonen in een appartement
in Leidschendam en besteedt hij zijn
tijd graag met het lezen van detectiveboeken, het kijken naar detectives op tv
(naast actualiteitenprogramma’s) maar
ook met wandelen en uitwaaien aan het
Katwijkse strand en het opzoeken van
de zon in Spanje (en lekker eten!). En
niet te vergeten de vier kleinkinderen.
Het DB zal in januari afscheid nemen van
Harmen Kooistra als penningmeester
met veel waardering voor zijn inzet.

HUISMEESTER JOHN VELTHUIZEN STOPT
PER 1 JANUARI

John Velthuizen haalt de 20 jaar bij stichting Duivenvoorde
net niet. In 1998 kwam John fulltime als technisch
medewerker bij de Stichting in dienst, daarna werkte hij
hier 12 uur per week via WoonInvest. Nu WoonInvest
moet stoppen bij onze Stichting houdt het werk voor
John bij ons helaas ook op. De laatste maandjes tot zijn
pensioen in maart 2018 werkt hij gewoon nog fulltime bij
WoonInvest. Dat betekent wel dat hij de sociale contacten
bij onze Stichting zal missen. Dat schrijft John zelf ook via
een bedankje in deze Nieuwsbrief. Ook wij bedanken John.
Voor zijn apk’s aan de woningen, het sleutelbeheer, de
planmatige werkzaamheden aan de woningen, het werk
in de ketelhuizen, de containerruimte en niet te vergeten
de tuinen. Dat laatste is een soort hobby van John, terwijl
hij ooit eigenlijk hovenier was en de technische klussen als
hobby deed!

BEDANKT EN TOT ZIENS

Bijna 20 jaar heb ik met veel plezier een bijdrage mogen leveren aan het technisch onderhoud van de gebouwen van
de stichting Duivenvoorde. Eerst in loondienst van de stichting Duivenvoorde en de laatste jaren namens WoonInvest.
Zoals u bent geïnformeerd komt daar per 1 januari 2018 een einde aan vanwege de overgang van werkzaamheden
van WoonInvest naar Verwey Vastgoed. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voorde mooie contacten en de fijne
samenwerking. Ik wens u alle goeds en zeg graag tot ziens.
Met vriendelijke groet, John Velthuizen
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NIEUWS VAN DE BEWONERSCOMMISSIE PRINSENVOORDE

De achterkant van ons complex is buiten opnieuw geverfd, een mooie terracotta kleur,
echt een hele verbetering. Wij hebben een nieuw 5e lid in onze bewonerscommissie,
Astrid van Nes. Zij woont op de 1e etage en is beheerder van Huygens Hofwijck. Astrid
is enthousiast en we heten haar hartelijk welkom in onze bewonerscommissie.
Graag zouden wij de aandacht nog eens willen vestigen op het feit dat er nog steeds
bewoners zijn die de Reiger en Ooievaars voeren vanaf hun balkon. We willen dat daar
een eind aan komt omdat er zoveel meeuwen op af komen.
En dan het parkeerprobleem op ons terrein. Er zijn nieuwe bewoners bijgekomen en
we willen graag allemaal een plekje voor de auto, dus graag de auto’s zo recht mogelijk
parkeren en niet schuin in de vakken.

NIEUWE WEBSITE

U heeft het misschien al gezien: onze Stichting
heeft een nieuwe website. We vonden het
tijd om een meer modernere, frissere, maar
vooral ook duidelijkere website te maken.
Een website ook waarin al onze informatie
gemakkelijker en sneller te vinden zal zijn.
Een nieuwe website is voor de gebruikers
altijd even wennen natuurlijk, maar wij zijn
er erg blij mee. De website is eigentijdser en
gebruikersvriendelijker geworden. Heeft u
bijvoorbeeld de zoekfunctie rechts bovenin
al ontdekt? Als u hier een zoekwoord intypt
wordt meteen duidelijk waar op de website de
gevraagde informatie staat. U kunt bijvoorbeeld
“reparatie” intypen en u komt dan meteen
op het juiste deel van de website uit. Alles bij
elkaar is het veel werk geweest, zo’n nieuwe
website maken. Dat betekent ook dat er nog
wel wat schoonheidsfoutjes in zitten helaas.
En met de komende organisatieverandering
zal ook weer veel “oude” informatie aangepast
moeten worden. Het zal dus nog wel even tijd
kosten voordat alles weer helemaal up to date
is. Wij vragen uw begrip hiervoor.

HET GEHEIME DAGBOEK VAN HENDRIK GROEN

Van dit bijzondere boek is een televisieserie gemaakt. Er gebeuren dingen in het dagelijks leven van bewoners uit
een verpleeghuis in Amsterdam, die hilarische momenten met zich mee brengen waarin een ieder zich weleens zal
herkennen of een dergelijke situatie wel eens heeft meegemaakt. Voor wie deze serie bij Omroep Max gemist heeft:
het is nog te zien op Uitzending Gemist.
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TIPS

• D
 enk alstublieft aan het goed afsluiten van de
toegangshekken in de privétuin
• Wilt u weten wie Techem nu eigenlijk is en wat ze doen? En
wilt u een uitleg over de jaarlijkse afrekening? Dan kunt u
op internet twee animaties hierover bekijken en wel op:
https://www.techem.nl/video-wat-doet-techem.html
https://www.techem.nl/video-jaarlijkse-afrekening.html
• Lachen is gezond maar ook:

“

Meer dan een mop

”

Lachen gaat meestal niet over humor, maar over
verbondenheid en relaties tussen mensen.

DIENSTENCENTRUM-WEETJES

HOERA!

Op 29 oktober is
Christine Kramer
voor het eerst oma
geworden. Haar
kleinzoon heeft de
mooie naam Bram
gekregen.
Het team heeft de
trotse oma verrast
met leuke cadeautjes
waaronder deze
originele luiertaart.

• E lke werkdag kunt u tussen 12:00 en 13:30 uur warm eten in het Dienstencentrum. Dit is een heerlijke maaltijd van
Vreeburg. U kunt kiezen uit drie maaltijden. Elke 14 dagen wisselt het aanbod. De kosten zijn € 7,00 inclusief toetje. Een
dag van tevoren kunt u reserveren (voor 12:00 u) op telefoonnummer 301 4011.
• Joeke van Koert, docente MBvO (Meer Bewegen voor Ouderen) heeft op 18 december haar laatste gymles gegeven in het
Dienstencentrum. Tot haar spijt moest ze besluiten te stoppen; er was er te weinig belangstelling voor deze lessen. Joeke,
heel hartelijk dank voor je inzet en toewijding!
• Er zijn momenteel circa 80 vrijwilligers die in/voor het Dienstencentrum werken. Zij doen hun uiterste best om het u naar
de zin te maken.
• We zijn verheugd dat Fonds 1818 weer heeft beloofd om in 2018 opnieuw een aantal concerten in ons Dienstencentrum
te financieren. De Activiteitencommissie regelt de organisatie rondom deze concerten. Daar zijn we erg dankbaar voor.
• Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Voor u hebben we het gemakkelijk gemaakt: u hoeft niet
maar naar wijkcentrum De Poort, maar u kunt stemmen in het Dienstencentrum.
• Per 1 januari zal de diëtiste, Bernadette Leemborg, elke donderdag van 9.00 tot 13.00 uur spreekuur houden in
spreekkamer 1 (www.leemborg.nl; M 06-28127550).
• In de grote zaal is een ringleiding slechthorenden.
• Per 2 januari stijgen een aantal prijzen in het Dienstencentrum. Informatie kunt u vinden bij de bar en op onze posters.

NIEUWS VAN DE
ACTIVITEITENCOMMISSIE

De laatste maand van ons Jubileumjaar
konden wij u een geweldig koor aanbieden
en wij hopen dat u volop genoten heeft
van het Politiekoor “Entre Nous”, wat wij u
konden aanbieden gezien de gulle gift die
wij kregen met ons Jubileum. Het gehele
jaar door hebben wij hier toch vele extra
activiteiten van kunnen bekostigen.
In 2018 kunt u uiteraard weer leuke
activiteiten van ons verwachten en wij
beginnen het nieuwe jaar weer met onze
nieuwjaarsreceptie op 2 januari.
Wij als bestuur van de
Activiteitencommissie hebben dit jaar als
een geweldig jaar mogen ervaren en samen
met onze vrijwilligers wensen wij u prettige
kerstdagen en een goed uiteinde toe.

HET KOZAKKENKOOR
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ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING DUIVENVOORDE

Op 23 november jl. heeft het
bestuur van onze Stichting samen
met Verwey Vastgoed een drietal
presentaties gegeven over de
organisatieontwikkeling. Dat dit bij de
bewoners leeft, was goed merkbaar
door de hoge opkomst bij alle drie de
presentaties.
Tijdens de presentaties zijn de
volgende onderwerpen aan de
orde gekomen: de aanleiding tot de
organisatieontwikkeling, de opzet van
de nieuwe organisatie, de gevolgen
voor de functies binnen de stichting
en het Dienstencentrum. Vervolgens
heeft Verwey Vastgoed zichzelf en

haar medewerkers geïntroduceerd.
Verder zijn onder andere besproken;
het melden van reparatieverzoeken,
servicekostenafrekeningen en
huurbetalingen.

Voor het melden van
reparatieverzoeken en andere
vragen opent Verwey Vastgoed per
1 januari 2018 het telefoonnummer
070-21 99 345. Onze bewoners
worden door middel van een
brief nog geïnformeerd over het
telefoonnummer. Tevens zal een
sticker gemaakt worden die geplaatst
kan worden in de meterkast.

Aan het einde van elke presentatie
was er de gelegenheid tot het stellen
van vragen. Hiervan is druk gebruik
gemaakt. Alle gestelde vragen en
de gegeven antwoorden worden in
een apart document opgenomen en
verspreidt onder alle bewoners.
Het bestuur wil iedereen bedanken
voor haar/zijn aanwezigheid en
de gestelde vragen. De gevolgde
werkwijze is voor het bestuur
aanleiding om te onderzoeken om bij
bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld
de toekomst van Stichting
Duivenvoorde, deze werkwijze te gaan
gebruiken.

LANGER ZELFSTANDIG WONEN

DAT ONZE VRIJWILLIGERS HUN “WERK” LEUK VINDEN
BLIJKT WEL UIT DEZE FOTO VAN
MARIAN VAN DER KRAAN OP PRINSJESDAG
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De informatiebijeenkomst in ons
dienstencentrum op 28 september jl. over
langer zelfstandig wonen is al even genoemd
in de Nieuwsbrief Herfst. Dit was de kickoff van een bewustwordingscampagne met
de naam “Voel je thuis” van de gemeente
en partners. Inwoners van de gemeente
Leidschendam-Voorburg blijven namelijk
langer zelfstandig thuis wonen. Enerzijds is
dit de eigen wens, anderzijds is dit ook het
gevolg van de hervorming van de langdurige
zorg, met zwaardere eisen aan verblijf in
een instelling. Langer thuis wonen vraagt
om aangepaste voorzieningen in de woning,
maar ook om een andere zorgvraag en
aandacht voor sociaal contact. Gemeente
en partners gaan de komende jaren daarom
verder met deze bewustwordingscampagne.

NIEUWS VAN BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE

Wij zijn blij dat we kunnen melden
dat er een vijfde commissielid is
toegetreden tot onze commissie. Zijn
naam is Theo Vroomans en hij woont
sinds september in Duivenvoorde.
Theo heeft ervaring op het gebied van
bewonerscommissies. Waarschijnlijk
hebben al veel bewoners met hem
kennisgemaakt, gezien en gesproken.

Algemene klachten kunt u bij de
Bewonerscommissie melden per
brief en de brief deponeren in de
brievenbussen bij gebouw D en G of
per e-mail bwcduivenvoorde@gmail.com

ze op de bel drukten en meteen groot
voor het keuken-raam gingen staan.
Daarover zijn ze aangesproken door
een lid van de Bewonerscommissie.
Dus nogmaals de waarschuwing:

Als u denkt “maar ik kan helemaal
geen brief schrijven”, dan schrijft
u alleen op wat de klachten zijn en
daarop krijgt u dan ook schriftelijk
antwoord.

DOE NOOIT ZOMAAR OPEN EN
VRAAG EEN LEGITIMATIE TE
TONEN, SAMEN MET PASPOORT OF
IDENTITEITSKAART.

Verder kunt u hieronder lezen
welke activiteiten wij zoal hebben
ondernomen de afgelopen maanden.
Dit alles in een goed en prettig overleg
met het bestuur.
Er was wat verwarring over de
strippen op de onderste treden in de
trappenhuizen. Deze strippen worden
altijd aangebracht op de onderste
trede van elke trap zodat men weet
dat er nog één afstapje komt.

Zoals u allen weet ligt een wat roerige
tijd achter ons. Inmiddels heeft de
voorlichting plaatsgevonden en kunt
u dus allemaal goed op de hoogte zijn
van de komende wijzigingen.
Nu dus volle kracht vooruit naar
mooie kerstdagen en een gezond en
gezellig 2018 !
Wat ons wel even van het hart
moet, dat enkele commissieleden
persoonlijk zijn benaderd en wel op
een niet zo vriendelijke manier. En
dat betreft niet alleen de komende
wijzigingen, maar ook andere zaken.
Laten we elkaar op een nette en
vriendelijke manier benaderen.
Wij zijn een Bewonerscommissie
die opkomt voor bewoners die een
klacht/probleem hebben, waarvan
meerdere bewoners last van hebben.
Het gaat dus niet om individuele
klachten, zoals een lekkende kraan.
Daarvoor kunt u, per 1 januari 2018,
Verweij bellen.

Onlangs is door de stichting Alzheimer
gecollecteerd in Duivenvoorde
en daar zijn wat klachten over
gekomen. Het is echter toegestaan
te collecteren, want we zijn allemaal
zelfstandige bewoners. En ook hier
blijkt maar weer dat iemand de deur
opendoet voor collectanten. Daar is
al veel voor gewaarschuwd, ook door
de politie. Dus niet open doen als u
niemand verwacht. Wat echter heel
vervelend was bij de collectanten dat

In het wekelijkse Krantje kunt u in
de Gemeenterubriek ook zien welke
instelling er die week mag collecteren.
Vanaf januari 2018
zullen bij mutatie
in de woningen
drempels,
indien nog
aanwezig,
worden verwijderd
en kranen worden
vervangen door ééngripskranen.
Begin volgend jaar krijgt u antwoord
op de klepraampjes (volksmond
klapraampjes).
We hebben ook een overleg gehad
met de gemeente LeidschendamVoorburg over diverse onderwerpen.
Hierover leest u elders in de
Nieuwsbrief.
In januari 2018 komt er een
vernieuwde website van de
Bewonerscommissie. Alle nieuws zal
daarop geplaatst worden. Houdt de
website van stichting Duivenvoorde in
de gaten en daar vind u een link naar
onze website. Ook de antwoorden van
de gemeente Leidschendam-Voorburg
zullen daarop geplaatst worden. Wij
wensen u allen fijne feestdagen.
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BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE IN OVERLEG
MET DE GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG

We hebben een overleg gehad met een medewerker van de gemeente Leidschendam-Voorburg over de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•

Bij de garages van gebouw A groeien struiken voor.
Bij de garages tegen gebouw A zijn stoeptegels ongelijk.
Het tegelpad naar het ketelhuis van gebouw H is verzakt.
Bomen op verschillende plaatsen in de wijk.

Sommige belemmeren het zicht op deuren en geven veel schaduw vooral waar de zon haast niet bij de bewoners
naar binnen schijnt en het daardoor donker is in sommige woningen.
De bomen bij de nooduitgangen van de gebouwen F en G zouden gesnoeid worden. Is nog niet gebeurd .
Afgezaagde bomen zijn nog niet vervangen door nieuwe bomen.
• In de hele wijk kuilen in de straten en ongelijke stoeptegels wat door gebruikers als zeer vervelend wordt ervaren en
ook gevaarlijk is voor gebruikers van een scootmobiel .
• Vegen en schoonmaken, daarbij alles meenemen ook bij de parkeerplaatsen waar veel auto’s staan en helemaal tot
achteraan Duivenvoorde.
• De middenberm van de rotonde is mooi geworden alleen ontbreken er nog de beloofde nieuwe stoepranden. De
stoepranden bij gebouw C vallen grote brokken uit. Slecht voor de banden.
• De 1e parkeerplaats bij gebouw C is verzakt en vol gegroeid met onkruid.
• Plantsoen bij gebouw C ziet er slecht uit, vol met gaten.
• Veel onkruid bij afvalcontainers gebouw C. Bij regen is dit erg glad.
• Na het grasmaaien graag navegen. Als het nat weer is kan men uitglijden op het natte gras wat blijft liggen op de
stoepen
• De heg rondom “de bokken” wordt erg hoog, zodat de bank daar aan het zicht onttrokken wordt. Aantrekkelijk voor
jongeren met hun diverse blikjes, die daar dan neergegooid worden.
We wachten nog op de antwoorden van de gemeente. U hoort dus nog van ons.

AFSCHEID WOONINVEST

We hebben met de collega’s op een gezellige
manier afscheid genomen van John Velthuizen en
Erwin van der Kruk.
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VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST

Wat zijn we toch blij met onze
vrijwilligers! Dit jaar was een bijzonder
jaar met cursussen op het gebied van
hygiëne (HACCP), verantwoord alcohol
schenken (IVA) en veiligheid (EHBO en
AED). En daarnaast de zorg voor een VOG
voor iedereen.
Dat is allemaal top gedaan! Op
8 december hebben we onze vrijwilligers
daarom eventjes in het zonnetje gezet
tijdens een feestelijke ochtend met koffie
en gebak. Met ruim 60 aanwezigen was
het een gezellig ochtend. En natuurlijk
was er tot slot een kleine attentie als
bedankje .

KERSTBOMEN

Wat staat de kerstboom in de hal, die de bewoners zelf
mogen versieren, er weer mooi bij! Denkt u er wel aan
dat de boom op 8 januari weer leeg moet zijn? Dan
wordt de boom weer opgehaald. Vrijwilliger Erwin van
der Gein zal hier voor zorgen.

SNEEUW?

Het wordt al weer kouder en misschien krijgen we zelfs
wel een winter met sneeuw. In de fietsenstallingen staan
zoutbakken. Hier kunt u zo nodig een beetje zout uit
halen om de galerij voor uw voordeur schoon te maken.
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DATUM

TIJD

WAT

vrijdag 22 december

15:00-18:00

kerstdinertje

vrijdag 29 december

hele dag

oliebollen voor de bewoners,

vrijdag 29 december

16:00-18:00

oudejaarsborrel

zondag 31 december

20:00-01:00

oud & nieuw (bij voldoende belangstelling)

dinsdag 2 januari

15:00-16:30

nieuwjaarsreceptie (Activiteitencommissie)

maandag 8 januari 10:00-12:00
			
donderdag 18 januari

€ 12,50
gratis bij 1 consumptie

Rode Kruisbijeenkomst:
kwartet, terugblik en vooruitblik

€ 5,€ 12,50
gratis

19:30

Coba, cabaretière (Activiteitencommissie)

vrijdag 19 januari

10:00-12:00

Hoffmans Mode, uitverkoop

vrijdag 19 januari

13:30-16:30

film: A Streetcat Named Bob

€ 4,-

vrijdag 16 februari

13:30-16:00

film: Philomena

€ 4,-

vrijdag 23 februari

19:30

De Reiko’s (Activiteitencommissie)

vrijdag 16 maart

10:00-12:00

Hoffmans Mode, modeshow voorjaars-/zomerkleding

vrijdag 16 maart

13:30-16:00

film: Marigold Hotel

woensdag 21 maart
vrijdag 30 maart
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TOEGANG

€ 4,-

07.30 – 21.00 stemmen gemeenteraadsverkiezingen
19.30

Shantykoor Midscheeps (Activiteitencommissie)

vrijdag 13 april

10:00-14:00

tweedehands boekenmarkt

vrijdag 20 april

13:30-16:00

film: What A Girl Wants

vrijdag 27 april

16:00

Saladebuffet Koningsdag (Activiteitencommissie)

vrijdag 18 mei

10:00-12:00

Tap Schoenen/Van Ter Meij Ondermode

vrijdag 18 mei

13:30-16:00

film: Bright Star

€ 4,-

vrijdag 15 juni

13:30-16:00

film: In Her Shoes

€ 4,-

vrijdag 29 juni

10:00-12:00

Hoffmans Mode, uitverkoop

€ 4,-

