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Geniet van de zomer, 
want...

Als voor het lAAtst de koekoek 
roept, is de zomer weer versnoept.

Seniorplaza
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N I E U W S B R I E F

GEEN ZOMERSLUITING DIENSTENCENTRUM
In de zomer blijft het Dienstencentrum gewoon open. De meeste 
activiteiten gaan door, behalve die van de Activiteitencommissie, 
zij hebben een zomerstop van 16 juli t/m 13 augustus. Ook de 
schilder-/teken- en gymlessen stoppen in juli en augustus. Na 
augustus zal het tekenen/schilderen op donderdag stoppen. Op 
dinsdag zal het wel doorgaan, mits er voldoende cursisten zijn. 
Meer info bij Geerte Hoogschagen, T (070) 301 4014,  
gh@stichting-duivenvoorde.nl.

IN MEMORIAM
Jan Caspers is – na een kort ziekbed – op 12 mei overleden, 
op 80-jarige leeftijd. Jan was ongeveer 20 jaar voorganger in 
de kerkdiensten in het Dienstencentrum. Wij kennen Jan als 
een trouwe, grote steun en toeverlaat, in velerlei opzichten. 
Hij wordt gemist, ook zijn krachtige, mooie stem. Wij wensen 
zijn vrouw en familie veel sterkte met het verwerken van dit 
verlies. De kerkdiensten gaan door, elke donderdag om 9.30 uur, 
onder leiding van voorganger 
Ria Verhoef. Om de week 
assisteert pastoraal werker Kees 
Warmerdam. Rond Kerst, Pasen 
en Pinksteren zijn de vieringen 
oecumenisch. Na afloop is er 
gezamenlijk koffiedrinken. 
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een logeerkamer • Feestje? Ruimte huren in het 
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BESTE BEWONERS,
Een erg volle nieuwsbrief deze keer met veel tekst en weinig 
beeld. Maar er is dan ook veel gedaan de afgelopen maanden 
door zowel bestuur, commissies, vrijwilligers als bewoners zelf. 
Tijd dus voor een rustige zomer zou je zeggen. Maar als ik de 
agenda van het dienstencentrum zie en alle evenementen in 
onze gemeente en op tv dan denk ik dat er genoeg te beleven 
valt. Iedereen daarom een fijne zomer gewenst. Denkt u er bij 
mooi weer wel aan om ramen en deuren te sluiten als u niet zelf 
buiten zit. Geef insluipers geen kans!

Christine Kramer



HUURDER KAN INKOMENSVERKLARING 
NU OOK ONLINE AANVRAGEN
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, 
is een verklaring geregistreerd inkomen nodig. Deze 
inkomensverklaring konden huurders tot nu toe alleen 
via de BelastingTelefoon opvragen. Maar nu kan een 
inkomensverklaring voor de jaren vanaf 2013 ook digitaal 
opgevraagd worden Ga daarvoor naar mijn.overheid.nl  
en log in met uw DigiD. Voordeel hiervan is dat de 
inkomensverklaring direct uit te printen is.

Meer informatie op www.belastingdienst.nl. of via de 
BelastingTelefoon: 0800 - 0543, (maandag tot en met 
donderdag van 8.00 tot 20.00 uur en vrijdag van 8.00 tot 
17.00 uur).

WIJKAGENT
Tot veler teleurstelling heeft onze wijkagent Martin van der Pol afscheid moeten nemen. Wij danken hem voor zijn 
jarenlange inzet en betrokkenheid voor onze bewoners en Stichting Duivenvoorde.  Hij is vanaf 1 juni opgevolgd door 
Tamara Hoeve (met als vervanger Paul Stok)

Tamara stelt zich via deze nieuwsbrief graag even voor
Mijn naam is Tamara Hoeve, ik ben 45 jaar oud, getrouwd en heb een dochter. Ik ben vanaf 1 mei de nieuwe wijkagent 
in Duivenvoorde. Mogelijk dat u mij al eens gezien heeft in de wijk samen met Martin van der Pol. Ik heb namelijk veel 
met Martin samen gewerkt en heb hem waargenomen bij afwezigheid. Naast Duivenvoorde ben ik ook wijkagent van 
Prinsenhof Laagbouw, GGZ en jeugdinstelling Schakenbosch. Ik werk bijna 25 jaar bij de politie. Sinds 2001 werk ik als 
wijkagent in Leidschendam. Ik ben begonnen als wijkagent in de wijken ’t Lien en de Rietvink. Na wat andere wijken 
gehad te hebben heb ik deze wijken ook weer  de laatste 5 jaar gehad met jeugdinstelling Schakenbosch erbij. Naast 
mijn werk doe ik ook  een HBO studie Toegepaste Psychologie. Deze studie duurt 4 jaar. Op dit moment zit ik in het 
tweede jaar. Hierdoor ben ik op de dinsdagen moeilijker bereikbaar omdat ik dan op school zit. Mocht u mij nodig 
hebben dan kunt u mij telefonisch bereiken via het algemene telefoonnummer 0900-8844. Als ik er niet ben of niet 
bereikbaar ben kunt u altijd een bericht voor mij achterlaten en zal ik u zo spoedig mogelijk terugbellen. U mag mij ook 
mailen op tamara.hoeve@politie.nl. Het wijkspreekuur zal door mij voortgezet worden net als voorheen, op iedere 
eerste woensdag van de maand van 13.00 - 14.00 uur. Mocht u mij willen spreken dan bent u van harte welkom op het 
spreekuur en anders wellicht tot ziens in de wijk.

CADEAUTIP: 10 X KOFFIE - OF 
THEESTRIPPENKAART 
Zoekt u een cadeautje voor een lieve vriend(in), 
familielid, mantelzorger, kennis, huishoudelijke hulp of 
voor een behulpzame buurman/vrouw?

Dan is de 10 x koffie - of theestrippenkaart 
een idee. Deze strippenkaarten zijn 
te verkrijgen bij de bar van het 
Dienstencentrum.

Voor elke volle strippenkaart 
ontvangt u één kopje koffie of 
thee gratis.

BELONING VOOR HET AANBRENGEN VAN 
EEN NIEUWE HUURDER
De woningen van onze stichting zijn op dit moment 
zeer in trek bij woningzoekende senioren. Wij merken 
dit aan de grote belangstelling voor onze gerenoveerde 
woningen. Het nieuwe Dienstencentrum werkt positief, 
ook buiten onze woongebied. Ook brengen veel van 

onze huurders zelf nieuwe huurders 
aan nadat zij deze enthousiast 
hebben gemaakt voor een 
seniorenwoning van onze 
Stichting. Deze ambassadeurs 

willen wij graag blijven belonen. Dit 
kan niet meer met een cadeaubon van V&D. 

Daarom ontvangt een huurder bij het aanmelden van 
een nieuwe huurder nu een “Strippenkaart” voor koffie 

of thee in ons Dienstencentrum. 
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BOEK EENS EEN LOGEERKAMER
Wilt u familie of vrienden uitnodigen voor een logeerpartij maar is uw woning hiervoor niet geschikt? Denk dan eens aan 
een logeerkamer bij Stichting Duivenvoorde. Er is een appartement volledig ingericht met twee tweepersoons kamers 
en één eenpersoonskamer op de begane grond van gebouw E. Deze kamers zijn afzonderlijk te huur en liggen vlakbij ons 
Dienstencentrum Duivenvoorde. Een 2 persoons logeerkamer 
heeft twee aparte boxspring bedden. Voor elke huurder ligt 
een handdoekset klaar. Er is een gezellig zitje, kleurentelevisie 
en wastafel. Buiten de kamer is een kitchenette voor algemeen 
gebruik en een douche met toilet. Eén van de kamers heeft 
toegang tot een aangrenzende tuin, waarvan u gebruik kunt 
maken. Let op: Huisdieren zijn niet toegestaan.

Een logeerkamer is te huren per werkdag, midweek, weekend 
of van maandag tot maandag (7 dagen). Voor nadere 
informatie en beschikbaarheid kunt contact opnemen met één 
van de consulenten (070)320 37 36 maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur. Ook is er informatie te vinden op onze website 
met uitgebreide informatie, het huurreglement en de prijslijst.

FEESTJE? RUIMTE HUREN IN HET 
DIENSTENCENTRUM
Wist u dat u een ruimte kunt huren in het 
Dienstencentrum? Als u een feestje wilt geven, maar 
u heeft meer gasten dan u thuis aankan, kunt u 
bijvoorbeeld de grote zaal huren. Dit kost voor bewoners 
(en ook voor vrijwilligers) van Duivenvoorde € 65,- voor 
een dagdeel. Wilt u de Kookstudio er ook bij, omdat u 
er hapjes wilt maken, taart wil bereiden, 
dingen wil opwarmen, schotels 
wil schikken etc., dan kost dat 
samen met de grote zaal  
€ 100,- voor een dagdeel. 
Neem voor meer  
informatie contact op met  
Geerte Hoogschagen,  
T (070) 301 4014, of  
gh@stichting-duivenvoorde.nl.

IS UW ZELF BETAALDE NIEUWE KEUKEN, 
BADKAMER OF TEGELVLOER WEL 
VERZEKERD? 
Als je aanpassingen aan je huurwoning hebt gedaan, is 
het een goed idee om dit te verzekeren, maar hoe doe je 
dat? Voor uw huurwoning heeft de stichting weliswaar 
een opstalverzekering, maar deze verzekering dekt geen 
schade aan aanpassingen die een huurder zelf heeft 
gedaan aan zijn woning. Om het toch mogelijk te maken 
deze onderdelen van de woning te verzekeren hebben 
verzekeringsmaatschappijen bij hun inboedelverzekering 
een extra mogelijkheid ingebouwd. Dit heet het 
huurdersbelang. Sommige verzekeraars hebben al 
standaard een bepaald percentage van de waarde van 
de inboedel opgenomen onder deze post. Het is echter 
goed om na te gaan of uw verzekering dat ook heeft. En 
zo ja of dat bedrag voldoende is gezien de waarde van de 
aanpassingen.

In de vorige Nieuwsbrief stond een oproep voor 
vrijwilligers. Tot onze blijdschap zijn hier een aantal 
belangstellenden op af gekomen. Er zijn inmiddels al een 
paar nieuwe vrijwilligers aan de slag, achter de receptie en 
achter de bar. Hartelijk welkom!

We zoeken nog steeds de volgende vrijwilligers:
• gastvrouw-/heer voor de zondagse koffie/lunch, eens in  
 de maand
• organisator van lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten
• iemand die bij activiteiten de tafels en stoelen aan de  
 kant zet en ze na afloop weer op z’n plek zet
• helper bij het uit- en oprollen van de koersbalmat,  
 dinsdags

• terraswacht, iemand die het terras van het  
 Dienstencentrum netjes en gezellig houdt
• begeleider bij brengen en halen van bezoekers van het  
 Dienstencentrum
• sneeuwvrijwilligers
• zwerfvuilopruimer
Graag 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 twee laatste vacatures: aanmelden bij de 
woonconsulenten van Stichting Duivenvoorde, maandag 
t/m donderdag 9.00-12.00 uur, T (070) 320 3736,  
info@stichting-duivenvoorde.nl.

VRIJWILLIGERSOPROEP
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Documentairemiddagen in het Dienstencentrum
Na de grote interesse voor de vertoonde documentaires 
in mei komen er nog meer documentairemiddagen 
aan. Te zien op het tv-scherm in de grote zaal van het 
Dienstencentrum. Woensdag 27 juli gaat het (weer) 
over de V.O.C., 10 augustus over Afrika, 12 oktober over 
Noord-Amerika en Brazilië en 9 november over India en 
Nederland. Het begint telkens om 14.30 uur, het kost € 3,- 
en men moet van tevoren inschrijven bij de receptie van 
het Dienstencentrum. In de pauze zijn gefrituurde snacks 
te koop.

Andere Evenementen 
Voor mensen met internet wordt het wel erg gemakkelijk 
om te zien wanneer er iets leuks te beleven valt in onze 
gemeente, De grote evenementen waren altijd al te vinden 
op de website van de gemeente. Maar nu is er een nieuwe 
website speciaal voor alle zomeractiviteiten en wel  
www.aandevliet.nl. Nog meer informatie over onze 
gemeente en activiteiten op www.vlietnieuws.nl. Een 
greep uit deze grote en kleinere evenementen:

15 juli: Stompwijkse paardendagen 
31 juli in Leidsenhage: voorproefje Olympische spelen 
28 augustus in Leidsenhage : back to the seventies met the 
tramps 
10 september: open monumentendag  
17 en 18 september : Vlietdagen 
25 september in een gedeelte van Voorburg: Den Haag 
Vredes marathon

Ook op de tv is er veel te beleven. De sportzomer van 2016 
is veelbelovend, met het EK voetbal net achter de rug (de 
finale was op 10 juli) , de Olympische Zomerspelen vanaf  
5 augustus en de Tour de France finish op de Champs-
Elysee op 24 juli.

Of wilt u gewoon lekker naar het strand, maar bent u 
slecht ter been? Dan is er toch een mogelijkheid en wel 
met de Strandrups.

Stichting Outdoor4Disabled organiseert ritten met 
strandrups De Vrijbuiter, die ontwikkeld is voor mensen 
met een lichamelijke beperking en ouderen die slecht 
ter been zijn. Onder supervisie van een goed opgeleide 
chauffeur en begeleiders rijdt De Vrijbuiter van 
maandag t/m vrijdag van 1 mei tot 1 november over het 
Noordwijkse strand bij Langevelderslag. Meer informatie 
via 06 46372208 of de website: www.outdoor4disabled.nl

En uiteraard is het ook heerlijk om in onze eigen tuin bij 
het Dienstencentrum te zitten. Zelfs reigers vinden het hier 
prettig.

WAT IS ER TE DOEN DEZE ZOMER?

TECHNISCHE KLACHTEN 
Waar kunt u terecht met technische klachten? U kunt 
altijd terecht bij de firma Bouwmeester. Soms wordt 
u door hen echter verder doorverwezen. Zo kunt u bij 
klachten over de CV of MV zelf bellen met de installateur 
en direct een afspraak inplannen. Bij klachten over 
verstopping of glasschade mag u ook rechtstreeks 
bellen naar Behre of RRS en bij klachten betreffende 
automatische deuren kunt u terecht bij Thijssen Krupp. 
Maar als u belt met Bouwmeester via telefoon 0174 
291975 dan hoort u precies wat het handigst is

NOG EVEN NL DOET
Wij kregen zo’n lief briefje van mevrouw Middendorp over 
de NL Doet-actie op 11 maart, dat wij u dit niet willen 
onthouden:

‘Dàt was nog eens leuk!: op een mooie lente-ochtend 
stond er plots iemand voor mijn deur, haar armen vol 
met bossen gele tulpen… Ze lachte vrolijk naar mij en zei 
hartelijk: “Alstublieft, mevrouw, deze bloemen zijn voor 
u - van Stichting Duivenvoorde in het kader van ‘Nederland 
Doet’!“ Mijn dag kon niet meer stuk, bedankt voor dit 
leuke initiatief!!’
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TABLET-, LAPTOP- EN SMARTPHONELES
De lessen op tablet, laptop en smartphone lopen goed. 
De cursisten krijgen, op maandagochtend, in de grote 
zaal van het Dienstencentrum, individueel les van vier 
enthousiaste docenten. Er zijn mensen die al lang op de 
wachtlijst staan, er is namelijk veel belangstelling voor 
de lessen. We vragen hiervoor uw geduld en begrip. 
Wie ook meer wil leren over hoe om te gaan met tablet, 
laptop of smartphone, vraagt bij de receptie om een 
inschrijfformulier. De lessen kosten € 10,- voor vijf lessen, 
of € 20,- voor 10 lessen. Meer dan 10 lessen kan men 
niet krijgen. Wel zelf uw eigen tablet e.d. meenemen en 
vergeet ook uw oplader niet.

TIP: TOEN EN NU IN LEIDSCHENDAM
Leuk om te lezen: toen en nu op de website van 
vlietnieuws.nl. Dit is een rubriek gebaseerd op een 
historische foto van een locatie in de gemeente. Elk 
weekend is er een nieuwe aflevering te lezen, vaak met  
een foto van vroeger en een foto van nu. 
https://vlietnieuws.nl/2016/05/09/toen-en-nu-7/

TERUGBLIK OPTREDENS
Op koningsdag (27 april) kwam de Showband ’75  
al muziekmakend bij ons op Duivenvoorde en 
zorgde voor een mooi optreden in onze binnentuin. 
Dit optreden werd weer georganiseerd door de 
Oranjevereniging Wilhelmina.

Op 23 mei trad het Popkoor Flashback op en op 16 juni 
het Prinsenstad Mannenkoor. Het Fonds 1818 heeft 
deze concerten mede mogelijk gemaakt, waardoor de 
toegang gratis was. 

WAT TE DOEN BIJ CALAMITEITEN
In noodsituaties én grote calamiteiten zal de dienstdoende Bedrijfshulpverlener 
(BHVer) het Dienstencentrum moeten ontruimen. De receptionist of de melder 
van de ernstige situatie informeert daarom de dienstdoende BHVer die aanwezig 
is. De BHVer die dienst heeft wordt getoond op het meldbordje bij de receptie 
van het Dienstencentrum. Gebruikers van het Dienstencentrum moeten op 
aanwijzing van de BHVer direct het pand verlaten.

Om deze mensen niet in de kou 
of in de regen te laten wachten,  
kunnen zij zich verzamelen 
bij en in de hal C en op de 
eerste verdieping van gebouw 
C. Hiertoe is aan de gevel van 
gebouw C een bord geplaatst 
“Verzamelplaats”. 

VAN HET BUURTPREVENTIETEAM
Recent heeft het Buurtpreventieteam een ronde door 
de wijk én door de tuin van het dienstencentrum 
Duivenvoorde gelopen. Hierbij viel het hen op dat er bij 
diverse begane grond appartementen slaapkamerdeuren 
wagenwijd open stonden. Mensen met verkeerde 
bedoelingen kunnen dan zo naar binnen lopen. U bent 
gewaarschuwd!

Beste bewoners van begane grondwoningen aan de 
tuinzijde: U zit hier door het hek wel iets veiliger, maar 
let op, dit hek is niet metershoog en ook hier kunnen 
ongewenste gasten overheen klimmen.
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Even voorstellen: de nieuwe samenstelling
Het is tijd om de bewonerscommissie Duivenvoorde 
even voor te stellen. De samenstelling van deze 
bewonerscommissie heeft sinds januari van dit jaar 
namelijk enkele veranderingen ondergaan. Op de foto 
de al twee jaar functionerende secretaris Ria Teisman, 
geflankeerd door drie nieuwe leden: Antonia Tomberge 
(algemeen lid), Jennifer Soffner (penningmeester) en Bertie 
Stoop (voorzitter). Antonia woont sinds eind november 
2015 bij Stichting Duivenvoorde, Jennifer en Bertie wonen 
hier ongeveer 1,5 jaar en Ria 4,5 jaar. Met elkaar zorgen zij 
voor een frisse start van de commissie, waarbij zij streven 
naar een goede vertegenwoordiging van de bewoners en 
een goede samenwerking met het bestuur van Stichting 
Duivenvoorde. De Bewonerscommissie kan zaken die van 
algemeen belang zijn aankaarten bij het bestuur. Vragen 
aan of post voor de bewonerscommissie kunt u kwijt in 
de brievenbus in gebouw D of G. De bewonerscommissie 
benadrukt dat bewoners hier zelfstandig wonen en dus 
ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Daarom 
heeft de commissie hier aandacht voor gevraagd met een 
vragenlijst en prijsvraag “wie wordt de sociaalste bewoner 
Duivenvoorde 2016”. Tijdens de jaarvergadering bleek de 
winnaar Mevrouw Kneip te zijn.

Uit de jaarvergadering van 8 juni
De vergadering was goed bezocht met zo’n 45 personen. Er 
zijn veel verschillende zaken besproken waardoor het een 
informatieve avond is geweest. Enkele belangrijke punten:

Stedin was ondanks onze uitnodiging niet aanwezig, maar 
heeft aangegeven dat slimme meters pas in 2019 geplaatst 
zullen worden en dat uitleg hierover én over het afgeven 
van mogelijke straling door de meter dan pas nodig is. 
Op onze vraag hoe het dan mogelijk was dat er al diverse 

bewoners over een slimme meter beschikken, kon men 
geen antwoord geven. 

Paul Stok heeft zich voorgesteld en vermeldde dat Tamara 
van der Hoeve de nieuwe wijkagent van Duivenvoorde 
is. Hij was haar vervanger deze avond. Er werden diverse 
vragen aan Paul gesteld. 

Daarna was het de beurt aan Margaret Zeeman die sprak 
over huurders met zeggenschap en over de nieuwe 
wetgeving, die binnenkort waarschijnlijk al weer aangepast 
gaat worden. 

Verder gaf zij aan dat er mogelijkheden bekeken worden 
om de Bewonerscommissie transparanter te maken en van 
meer achtergrond informatie te voorzien. Dit zou kunnen 
door het volgen van een aantal cursussen. Ook zal bekeken 
worden een extra link op de website van de Stichting te 
plaatsen, zodat alle informatie daarop voor een ieder 
beschikbaar komt. 

Slimme meters
Enige tijd geleden zijn in verschillende woningen, o.a. in 
gebouw G door netwerkbeheerder Stedin nieuwe zgn. 
slimme elektriciteitsmeters geplaatst. De oude meters 
waren afgekeurd volgens de monteur. De slimme meter 
geeft om de 2 maanden automatisch het energieverbruik 
door aan Stedin en uw energieleverancier. Indien men 
dit niet wil, kan het automatisch doorgeven van het 
energieverbruik worden uitgezet d.m.v. een knop op 
de meter. Men kan het plaatsen van de slimme meter 
weigeren, maar bij het later alsnog plaatsen brengt dit hoge 
kosten met zich mee, die voor rekening van de bewoner 
komen. 

NIEUWS VAN BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE
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NIEUWS VAN DE 
ACTIVITEITENCOMMISSIE
Het is weer een periode geweest vol activiteiten. In de 
week voor Pasen hebben we het Nieuw Delfts Kamerkoor 
te gast gehad. 

Bij dergelijke muziekavonden kunnen we ca. 70 mensen 
een plaatsje geven. Afgelopen Koningsdag is er een 
Saladebuffet georganiseerd waarbij we, in verband met 
de ruimte en brandweervoorschriften, 55 gasten hadden.

Ook hebben we natuurlijk nog de 3 vaste activiteiten, 
Bingo, Sjoelen en Klaverjassen. Via de groene folder die 
iedere maand bij u in de brievenbus wordt gedaan kunt u 
de tijden van de activiteiten lezen. 

Voor de komende periode zijn de bustochten zeer in trek. 
Bij iedere reis is er een bezoek aan een museum of iets 
anders wat bezocht kan worden. En er is altijd koffie met 
gebak, een goed verzorgde lunch met als traditie een 
kroket en ‘s avonds een diner. De reis van 25 mei naar 
Meersel Dreef in België met een bezoek aan de Basiliek in 
Oudenbosch was bijvoorbeeld weer heel gezellig.

De afsluiting van het seizoen 2015-2016 op 15 juli laten 
we natuurlijk weer niet ongemerkt voorbij gaan. Deze 
keer komt het koor de Gatezangers bij ons zingen. Dit 
koor is eigenlijk een buur van ons want zij is van het 
wijkcentrum van de wijk Nieuw Duivenvoorde.

Als de zomersluiting voorbij is gaan we een BBQ 
organiseren als opening voor het nieuwe seizoen. Ook 
dan zijn weer veel activiteiten gepland. NIEUWS VAN BEWONERSCOMMISSIE 

PRINSENVOORDE
De barbecue van 25 juni is helaas niet doorgegaan.

PINNEN
U kunt tegenwoordig, als u iets moet betalen, pinnen 
in het Dienstencentrum, zowel bij de receptie als bij de 
bar. Zo maken we het voor u en voor ons zo gemakkelijk 
mogelijk. 

WIFI
In het Dienstencentrum kunt u gratis gebruik maken van 
Wifi. Onze Wifi heet ‘Dienstencentrum’ en u heeft geen 
wachtwoord nodig.

ROESTENDE LEIDINGEN?
Vanuit de bewonerscommissie is het bericht 
doorgekomen dat sommige leidingen in de woningen 
roesten. Op verzoek van de bewonerscommissie plaatsen 
we een foto van hoe een ‘gezonde’ en een ‘geroeste’ 
leiding er uit ziet. U kunt zelf bepalen wat de conditie van 
de leiding in uw woning is. Indien er een leiding in uw 
woning geroest is neemt u dan contact op met de firma 
Bouwmeester telefoonnummer 0174-291975.

Fietsreparatie 
Plezier in fietsen? Maar ja, die lekke band of reparaties 
die nodig zijn en dan de fiets wegbrengen. Vaak te ver of 
te lastig om te lopen. Dan is er een goed bericht. Bij de 
receptie van het Dienstencentrum is informatie te vinden 
over de mogelijkheid de fiets op te laten halen en weer 
keurig gerepareerd terug te krijgen.

klachten van technische aard?
Technische klachten kunt u doorgeven aan de fa 
Bouwmeester. Indien het om klachten gaat die het 
algemeen belang gelden en deze klacht bij meerdere 
bewoners/gebouwen voorkomt, kunt u de BWC inschakelen 
zodat wij daarmee aan de slag kunnen gaan.Het 
telefoonnummer van de fa Bouwmeester is 0174 291975. 
Handig: Noteer het nummer op de lijst met belangrijke 
telefoonnummers in de elektriciteitskast.

Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis Antoniushove
Ondanks alle brieven en verzoeken om de post open te 
houden gaat deze helaas toch in 2017 sluiten. 

Bus 47 
Het is gelukt: deze bus rijdt nu via de dokterspost en de 
apotheek Veur aan Agatha 3. In het Dienstencentrum heeft 
daar informatie over gelegen. Voor de BWC is dit een goede 
reden om door te gaan met schrijven want opkomen voor 
het algemeen belang helpt. 

Benauwd in huis?
Regelmatig horen we dat mensen het benauwd in huis 
vinden en de steekraampjes missen. Goed de deuren en 
ramen tegenover elkaar open zetten en indien u niet thuis 
bent alle roosters en deuren in huis open zodat het door 
kan tochten. Dit helpt!

NIEUWS VAN BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE (VERVOLG)
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Activiteiten in het Dienstencentrum
 DATUM TIJD WAT TOEGANG
 vrijdag 15 juli 13:30 - 16:30 film: Chocolat € 3, - 
 vrijdag 15 juli 20:00 optreden The Gatezangers, jaarafsluiting € 6,50
   Activiteitencommissie
 vrijdag 22 juli 16:00 - 18:00 pannenkoekenmaaltijd € 6,50
 maandag 25 juli 13.30 - 14.30 Inschrijven bustocht activiteitencommissie
 woensdag 27 juli 14:30 - 16:30 2 documentaires: V.O.C. € 3, - 
 dinsdag 2 aug. 10:30 scootmobieltocht Rode Kruis
 vrijdag 5 aug. 13:30 - 16:30 film: Elsa & Fred € 3, - 
 maandag 8 aug. 13:30 - 14:30 inschrijven BBQ Activiteitencommissie
 woensdag 10 aug. 14:30 - 16:30 2 documentaires: Afrika € 3, - 
 vrijdag 19 aug. 14:00 - 16:30 BBQ Activiteitencommissie € 7,50 
vrijdag 2 sept. 10:00 - 12:30 Fashion Nathalie
 vrijdag 16 sept. 13:30 - 16:30 film: The Artist € 3, - 
 woensdag 28 sept. 14:30 voorlichtingsbijeenkomst WMO
 maandag 3 okt. 13:30 - 14:30 inschrijven bustocht Activiteitencommissie 
 woensdag 12 okt. 14:30 - 16:30 2 documentaires: N-Amerika en Brazilië € 3, - 
 vrijdag 14 okt. 10:00 - 12:00 Hoffmans Mode
 vrijdag 21 okt. 13:30 - 16:30 film: Jackie € 3, - 
 vrijdag 28 okt. 10:00 - 12:00 Van Ter Meij Ondermode/Tap Schoenen
 woensdag 9 nov. 14:30 - 16:30 2 documentaires: India en Nederland € 3, - 
 vrijdag 18 nov. 13:30 - 16:30 film: A Good Year € 3, - 
 vrijdag 2 dec. 10:00 - 12:30 Fashion Nathalie € 3, - 
 maandag 5 dec. 13:30 - 14:30 inschrijven kerstconcert Activiteitencommissie
 vrijdag 16 dec. 13:30 - 16:30 film: Bon Dieu € 3. - 
 maandag 19 dec. 19:00 kerstconcert: Op hoop van zegen
   activiteitencommissie


