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BESTE BEWONERS,
Het is dan eindelijk toch zomer geworden na een frisse lente. 
We waren er echt aan toe. Een lente waarin wel van alles is 
gebeurd. Wat een mooi feest hadden we bijvoorbeeld ter 
ere van het 45 jarig bestaan van onze activiteitencommissie. 
Met als extra verrassing de komst van de burgemeester die 
een koninklijke onderscheiding mocht uitreiken aan Ruud 
van den Bor, overigens gevolgd door nóg zo’n bijzonder lintje 
de volgende dag aan Jacques van der Wiel. Maar ook met 
onze andere vrijwilligers zijn we enorm blij. Bijvoorbeeld met 
onze barvrijwilligers, die het ook gezellig met elkaar hebben 
gemaakt bij een dinertje (zie verder in deze Nieuwsbrief). En 
met onze vrijwilligers uit de bewonerscommissies die met ons 
meedenken over verbeteringen op allerlei woongebied. Komt 
u trouwens ook naar de preventie ochtend met informatie 
over brandbeveiliging?  Ik wens u veel leesplezier met deze 
Nieuwsbrief en een mooie zomer!  Christine Kramer

Zomer
Hoe zomer, 
    hoe slomer“ ”Loesje

ANWB PRAATPAAL ?
Helaas… onze stichting heeft geen praatpaal gewonnen van de 
ANWB.

Omdat alle praatpalen van de ANWB in Nederland verdwijnen 
heeft het blad de Kampioen van de ANWB er één weggegeven. 
Onze stichting had zich aangemeld om zo’n icoon te plaatsen in 
de privé-tuin. Jammer dat dit dus niet gelukt is.
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PREVENTIE OCHTEND.
In de Lente Nieuwsbrief is gesproken over een 
informatie ochtend over Brandbeveiliging en 
Brandwering in alle complexen van St. Duivenvoorde. 
De datum, tijdstip en locatie is nu bekend. U bent 
welkom op  donderdag 24 augustus van 11.00-12.30 
uur in de grote zaal in het Dienstencentrum. De 
toegang is gratis (en de koffie ook!). Wel moet u zich 
van te voren hiervoor inschrijven, maar ongeveer rond 
10 augustus ontvangt u als huurder op uw woonadres 
persoonlijk nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

De informatie zal gaan over de openbare ruimten van 
de wooncomplexen,  de brand(beveiliging)/ -veiligheid  
in de eigen woning en de  Politie veiligheid in – en 
rondom de woning.

Brandweer en Politie geven u deze ochtend goede en 
bruikbare tips,  zodat u uw leefomgeving veilig kunt 
houden. U hoort meer over zaken als: wat kunt u doen 
als er een gevaarlijke situatie ontstaat in en om uw 
huis, wat heeft de verhuurder gedaan om de veiligheid 
van het wooncomplex te waarborgen, wat is het 
protocol bij een brandmelding, hoe moet u alarmeren 
bij brand of inbraak, geweld of bedreiging, hoe wordt 
uw melding afgehandeld, wat gebeurt er met een 
brandmelding. 

En in het algemeen bij dit alles: Wat kan de huurder 
zelf doen en wat zeker niet. En wat is de taak van de 
brandweer/ politie bij brand in uw wooncomplex/
woning. 

En de wensen maar ook de problemen die de 
Bewonerscommissies aankaarten worden nu twee keer 
per jaar besproken in een groter overleg met het team 
Duivenvoorde, zoals hier te zien is op de foto.

BEWONERSPARTICIPATIE WERKT!
Stichting Duivenvoorde is blij met haar bewonerscommissies. Zij vertalen wensen van de bewoners naar het bestuur 
en werken goed samen met de woonconsulenten. Dat dit resultaat heeft blijkt vaak al uit de verslagen van de 
bewonerscommissies, maar deze twee foto’s laten dat ook zien. De hoge bomen zijn inmiddels gekapt en het plantsoen 
vóór het dienstencentrum ziet er nu aantrekkelijk uit.
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PROEF: NIEUWE WERKWIJZE INSCHRIJVING WONING STICHTING DUIVENVOORDE 
U kent misschien mensen die geïnteresseerd zijn in een 
sociale huurwoning bij onze Stichting? In dat geval is het 
goed om te weten dat er sinds 1 maart jl. een proef is 
opgestart met een nieuwe inschrijfprocedure bij onze 
Stichting. Deze proef loopt tot eind september 2017. 
Dit heeft te maken met het feit dat er momenteel een 
behoorlijke stijging is van 55+ woningzoekenden voor een 
sociale huurwoning. Daarom is er nu een uitgebreider 
inschrijfformulier gemaakt waardoor het aantal 
intakegesprekken voor onze woonconsulenten wat kan 
afnemen. Het inschrijfformulier én de toetsingscriteria 
zijn te downloaden van onze website www.stichting-
duivenvoorde.nl. Geïnteresseerden kunnen het formulier 
met toelichting ook afhalen bij de receptie van ons 

Dienstencentrum Duivenvoorde, Duivenvoorde 262, 2261 
AN te Leidschendam. Openingstijden van maandag t/m 
vrijdag tussen 09.00-16.00 uur. Het is nog goed om te 
weten dat Stichting Duivenvoorde werkt met een wachtlijst 
en een eigen toewijzingsbeleid heeft. Geïnteresseerden 
in een woning, die redelijk zelfstandig kunnen wonen, 
kunnen zich inschrijven. Bent u onze ambassadeur? Meldt 
dit dan bij de inschrijving! U krijgt als huurder achteraf een 
beloning nl. een strippenkaart voor koffie of thee, voor het 
aanbrengen van een nieuwe huurder. 

In de volgende nieuwsbrief hoort u of wij in de toekomst 
doorgaan met deze nieuwe manier van inschrijven.

BARVRIJWILLIGERSDINER
Op 20 april gingen de barvrijwilligers van het Dienstencentrum gezellig samen uit eten, in de kantine van Tennispark 
Leeuwenbergh. Het heerlijke eten werd speciaal voor hen door twee koks bereid. Het werd betaald uit de fooienpot die 
altijd op de bar staat. Sinds januari 2015 is hiervoor gespaard. De vrijwilligers hebben ervan genoten. 

ALSTUBLIEFT.. VOER GEEN DIEREN BIJ UW WONING (ingestuurd bericht door bewoner)
Door de vogels te voeren neemt de overlast toe! Sterker nog, brood is 
helemaal niet goed voor hun maag en darmstelsel. En daarbij ook 
overbodig, zelfs in de winter. Dieren moeten leren zelf voedsel te 
zoeken en als ze in de winter sterven is dat normaal, de sterken 
blijven over en zorgen voor een sterker nageslacht. Ook hoeft u  
niet te denken dat dit een goede manier is om het te veel aan 
brood weg te werken. Koop dan gewoon minder brood of 
verwerk het op een andere manier.

En wat is die overlast dan? Er is in één tuin bij flat A  
al een rat gesignaleerd en in een  
andere tuin muizen.
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45 JAAR ACTIVITEITENCOMMISSIE
Dat onze activiteitencommissie dit jaar 45 jaar bestaat 
is niet ongemerkt voorbijgegaan.  Nadat alle bewoners 
persoonlijk een uitnodiging voor een feestelijke receptie 
hadden ontvangen was het 25 april zo ver. En een feest 
was het! Kijk voor alle foto’s op onze website. Ruim 150 
mensen kwamen het bestuur van de activiteitencommissie 
feliciteren en genieten van de drankjes en hapjes. De 
grote zaal was feestelijk versierd, er was een ruime 
drankenhoek ingericht en de hapjes werden geserveerd. 
Dat de burgemeester kwam en de heer Ruud van den Bor 
een koninklijke onderscheiding mocht uitreiken (zie verder 
in deze Nieuwsbrief) was voor alle aanwezigen een extra 
verrassing.

Namens het Dagelijks Bestuur sprak de heer Panneman 
(vice-voorzitter) het bestuur van de activiteitencommissie 
toe en overhandigde hen een mooie cheque van  
€ 1.000,-. Na afloop vroegen we de heer Fred de Neuve 
(70 jaar), voorzitter van de activiteitencommissie, wat 
de activiteitencommissie hiermee gaat doen. Hij bleef 
nog wat geheimzinnig, maar duidelijk is dat een deel van 
dit geld goed gebruikt kan worden voor een bijzondere 
afsluiting van dit feestelijke jubileumjaar. Rond Kerst zullen 
we daar meer over merken. Daarnaast komt de cheque 
goed van pas als bijdrage voor dit jubileumfeest én vormt 
het een beginnetje voor een spaarpotje voor een nog 
groter jubileum, namelijk het 50-jarig bestaan in 2022. We 
vroegen Fred de Neuve ook naar de hoogtepunten van de 
activiteitencommissie. Dit zijn toch wel de busreizen (zie 
ook verder in deze Nieuwsbrief), maar ook de barbecue 
natuurlijk en het saladebuffet. Fred is trouwens nog niet 

zo lang voorzitter. Hij woont sinds april van dit jaar vijf 
jaar met zijn vrouw Lonny bij Stichting Duivenvoorde en 
volgde twee jaar geleden oud-voorzitter de heer Chiel van 
den Berge op en vormde zo samen met Tonnie van den 
Biggelaar (lid), Ruud van den Bor (secretaris) , Lenie Hes 
(2e secretaris), Nettie van der Sman (penningmeester) en 
Thea koppenhagen (2e penningmeester) het bestuur. Dat 
was zo tot 1 juni jl. Want na de jaarvergadering heeft er 
een wijziging plaatsgevonden. Lonny de Neuve zal als lid 
en gastvrouw tot het bestuur toetreden. Tonnie en Thea 
hebben net als Chiel, die nog vice-voorzitter was (met een 
mooie bos bloemen als dank) afscheid genomen. Zij zullen 
echter gelukkig wel als vrijwilliger nog inzetbaar blijven, 
net als Chiel trouwens. Het zorgen voor al deze bijzondere 
activiteiten kost namelijk wel veel tijd. Fred geeft aan hier 
toch wel zo’n 50 tot 60 uur per maand mee bezig te zijn. 
Maar hij doet dit graag (naast het meehelpen met de bingo 
en andere zaken). De activiteitencommissie maakt het 
leven voor de bewoners weer een stukje leuker. Gevraagd 
naar wensen van de activiteitencommissie legt Fred nog 
maar eens een oude wens neer: het verplaatsbaar maken 
van de kast in de grote zaal. Bij bijzondere optredens en 
grotere feesten is de kast een sta-in-de-weg. Er zouden 
meer mogelijkheden zijn als deze dan even aan de kant 
gezet kan worden. Helaas kan deze wens vanuit diverse 
regels (nog) niet worden vervuld. Bij de 45-jarige receptie 
hadden we er gelukkig geen last van en kon het bestuur 
van de activiteitencommissie zo zelfs een mooie plek 
vinden!   
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NIEUWE WIJKVERPLEEGKUNDIGEN
Jos Van Galen , wijkverpleegkundige van Florence, heeft 
een nieuwe baan gevonden elders in de zorg per 1 mei 
2017. Er zijn nu twee nieuwe huisverpleegkundigen 
Rebecca van Rappard (telefoon 070 4131000 of  
06 39850512)  en Ria Pothoven(telefoon 070 4131000  
of 0639851273 ). Samen met u kunnen zij kijken naar wat 
er goed gaat en waar u hulp bij kunt gebruiken. Op een 
groot aantal terreinen zetten zij zich in om oplossingen 
te vinden: diensten aan huis, alarmering, dagactiviteiten, 
maaltijden aan huis, handige hulpmiddelen, hulp van 
vrijwilligers, ondersteuning van mantelzorgen en thuis zorg.

VLAGGEN
Na onze oproep voor vlaggenisten in de vorige Nieuwsbrief 
hebben al enkele huurders van Duivenvoorde zich als 
reserve-vlaggenisten opgegeven. Dank daarvoor! Wel 
is voor de vacature van reserve-vlaggenist naast de 
heer John Sablerolle in Prinsenvoorde nog een reserve-
persoon welkom. Zo zal het zeker lukken de Nationale 
vlag op belangrijke dagen weer in top te hebben. Voor 
meer informatie, een overzicht van de ingeroosterde 
vlagdagen en de vlaginstructie kunt u terecht bij één van de 
consulenten.
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JOKE KEASBERRY: 12,5 JAAR WOONCONSULENTE
U kent ze natuurlijk, de beide Jokes, woonconsulenten bij 
onze Stichting. Joke Gutlich en Joke Keasberry. En ook al 
werkt Joke Gutlich het langst bij Stichting Duivenvoorde  
(29 jaar), we hebben  nu een gesprek met Joke Keasberry. 
Want zij vierde op 1 mei haar 12,5 jarig jubileum bij ons. 
Tijd om eens te vragen wat haar motivatie is voor het werk 
dat zij doet én wie de Joke is achter de woonconsulent. 

Haar enthousiasme voor het werk blijkt nog even groot 
als 12,5 jaar geleden, toen zij uit de toen binnengekomen 
bijna 600 reacties op de vacature werd aangenomen door 
onder andere oud-bestuursleden Joop Bos en Dick Klein. 
Naast haar ervaring bij een makelaarskantoor en in de 
vrije sectorverhuur bracht Joke haar persoonlijkheid mee. 
Ze maakt graag andere mensen blij, is sociaal, zorgzaam, 
daadkrachtig en houdt van gezelligheid. Misschien is de 
kiem daarvoor wel gelegd in de vroegere gezinssituatie. 
Joke (nu 61 jaar) groeide op als jongste dochter en nummer 
zes in een gezin met zeven kinderen. Haar ouders en oudste 
zus zijn helaas overleden. Dit is niet het enige verdriet dat 
Joke in haar leven heeft gekend. Zoals velen van u weten 
is ook haar echtgenoot (Arno) waarmee ze 31 jaar lief en 
leed deelde na een langdurige ziekte overleden. De steun 
en betrokkenheid van haar collega’s van Duivenvoorde 
hebben haar toen erg goed gedaan en heeft veel voor 
haar betekend. Dat is ook precies wat ze zo waardeert in 
haar werk: een hecht team dat ingespeeld is op elkaar. Dat 
ruimte en vertrouwen geeft en waar je op kunt bouwen. 
Joke ervaart dat ook naar de bewoners toe. Als klein team 
heeft iedereen uit het team veel contact met de bewoners 
en voelt iedereen zich betrokken bij de mensen. Het werk 
is ook heel veelzijdig en hierin komen de twee kanten 
die Joke in zich heeft goed uit de verf. Zij is namelijk een 
gevoelsmens maar daarnaast ook zakelijk. Ze biedt een 
luisterend oor én is oplossingsgericht. Dat ze daarnaast ook 
heel creatief is hebben we onder andere kunnen zien op 
de Kerstmarkt. De hobby van Joke is namelijk het maken 
van bloemdecoraties van brooddeeg. Joke heeft oog voor 
mooie interieurs en daar passen de decoraties goed bij. 
Dat het vooral bloemen zijn is niet zo raar want Joke is ook 
een natuurmens. Ze wandelt graag (bij mooi weer) langs 

het strand en is ook een mooi-weer fietser. Joke houdt 
van grapjes, gezelligheid, lekker uit eten gaan, een drankje 
drinken op een zonnig terras, naar theater gaan, leuke 
stedentrips, vakantie en verre reizen maken. Sinds kort kan 
zij dit weer gezellig met een levenspartner (Robert) delen.

Het is echter niet alleen de vrije tijd die Joke belangrijk 
vindt, Stichting Duivenvoorde is voor haar erg belangrijk. Zij 
voelt zich hier thuis in dit zoals zij zelf zegt “unieke concept 
van wonen”, waar zij wat kan en mag betekenen voor de 
bewoners en met plezier samenwerkt met alle vrijwilligers 
en het hele team. 



Dat “onze” Ruud van den Bor uit handen van 
burgemeester Klaas Tiggelaar een lintje heeft gekregen 
heeft (bijna) iedereen wel meegekregen. Maar waarom 
kreeg hij dat eigenlijk en wat vindt hij er zelf van? We 
hebben er na 25 april, de dag dat hij het lintje of beter 
gezegd de Koninklijke Onderscheiding kreeg, nog over 
gepraat.

De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft 
sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, 
Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming 
in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in 
aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt.

De heer van de Bor (77 jaar) is benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Deze benoeming kun je krijgen 
als je minimaal 15 jaar vrijwillig een waardevolle bijdrage 
hebt geleverd voor de samenleving. Iemand moet dat dan 
wel opmerken en je hiervoor voordragen. En dat is voor 
Ruud gelukkig ook gebeurd. De huidige voorzitter van 
de activiteitencommissie, Fred de Neuve, heeft samen 
met zijn vrouw Lonny, Ruud voorgedragen voor deze 
benoeming. Dit was overigens een uitgebreid en langdurig 
traject. Met de nodige bewijzen van ‘verdienste’ moest 
een voorstel worden gemaakt, waarna een advies van 

de burgemeester, een advies van de commissaris van de 
Koning, een advies van het Kapittel voor de Civiele Orden 
en uiteindelijk een voordracht en ontwerp-Koninklijk 
besluit volgt, dat leidt tot ondertekening door de Koning 
en uiteindelijk dus de uitreiking van de onderscheiding. 
Het is dus ook een beetje dankzij de inzet van Fred & 
Lonny dat Ruud een lintje heeft mogen ontvangen. En niet 
te vergeten al het werk eromheen dat Christine Kramer 
vanuit onze Stichting hiervoor heeft gedaan.

De verdienste van Ruud is dat hij zich lange tijd heeft 
ingezet voor de activiteitencommissie,  het aanspreekpunt 
voor veel bewoners was en is en heeft bijgedragen aan de 
vernieuwing van Duivenvoorde. Dit alles naast het feit dat 
hij  mantelzorger is voor zijn vriendin Riekie. Voor Ruud 
kwam de uitreiking van deze koninklijke onderscheiding op 
25 april, tijdens de receptie van de activiteitencommissie 
als een complete verrassing. Iedereen die hier van te 
voren van op de hoogte was had strikte geheimhouding 
in acht genomen. Zelfs het feit dat familieleden waren 
uitgenodigd was Ruud niet bekend. Hij merkte wel op dat 
hij in de toespraak van de burgemeester over het 45-jarig 
jubileum van de activiteitencommissie werd genoemd, 
maar pas aan het eind van die toespraak begon hij te 
begrijpen waar het naar toe ging. Hij was er beduusd en 
geëmotioneerd van. 

Nu, na de onderscheiding, wordt hij nog steeds 
aangesproken en gefeliciteerd. Hij is er trots op 
maar ook zeker blij dat hij dit vrijwilligerswerk 
nog kan doen. Dat zag er rond zijn 49e wel 

anders uit, toen hij ongeveer 5 jaar 
lang was opgenomen in verpleeghuis 
Prinsenhof. Zijn altijd al aanwezige 
stofwisselingsziekte had toen 
dusdanige vormen aangenomen 
dat Ruud van zorg afhankelijk was. 
Toch knapte hij weer op, zo zelfs 
dat hij zijn werk bij de sociale 
dienst van de gemeente Voorburg 
weer kon oppakken om daar 

zijn pensioen te halen. Dat is nog 
groots gevierd met een enerverende 

ballonvaart. Gelukkig kon hij toen 
ook een woning krijgen bij onze 
Stichting. En hier heeft hij het nog 
steeds erg naar zijn zin. 

https://lintjes.nl/
onderscheidingen/de-orde-
van-oranje-nassau/lid
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NOG EEN LINTJE
Ook Jacques van der Wiel (76 jaar) was zo gelukkig om een lintje te verdienen. We kennen hem vooral van de zaterdag 
Soos Veur. Hij kreeg dit door de burgemeester uitgereikt op het gemeentehuis op de dag voor Koningsdag. Ook hij was 
voorgedragen hiervoor en wel door onze oud-voorzitter Leo van Ewijk. Jacques kreeg deze onderscheiding vanwege zijn 
verschillende maatschappelijke functies. Niet alleen is hij actief voor onze Stichting, ook was hij 
vrijwilliger bij het Paus Johannes Centrum, Cultureel Contact Prinsenhof, Platform gehandicapten 
en SEV. Jacques had na de uitreiking nog een gezellige receptie. Stichting Duivenvoorde is trots 
op al haar vrijwilligers, maar eventjes extra trots op deze twee heren. 

MOOIE BUSREIS MET DE ACTIVITEITENCOMMISSIE
De eerste bustocht 2017 is succesvol verlopen. Met een volle bus reden we vanaf Duivenvoorde naar het koffieadres 
“Johanna’s Hof” in Castricum.

Het was aan de frisse kant maar de zon vergoedde veel evenals het prachtige zicht op de bollenvelden op weg naar 
’t Veld waar we de lunch zouden gebruiken. Hierna een kort ritje naar Winkel voor een bezoek aan de kunsttuin 
“Nederlands Kremlin”. Kunstenaar Ger Leegwater, 72 jaar, heeft zich laten inspireren door de Italiaanse en Russische 
Barok, Bijbelverhalen, mythologie etc. om met oude materialen de mooiste bouwwerken en figuren te bouwen en niet 
van die kleintjes, Hij werkt helemaal alleen en is al 37 jaar bezig.

Het was een boeiend bezoek, ook al door de presentatie van de kunstenaar. De inwendige mens werd verzorgd 
door zijn vrouw Mientje. Het is een prima maar zeer apart stel. Na dit bezoek reden we via een mooie route naar 
Haarlemmerliede voor een uitstekend afsluitend diner in restaurant “de Zoete Inval”. Ter gelegenheid van ons 45 jarig 
jubileum kregen we van Pasteur Reizen, bij monde van onze chauffeur Arie Boonstoppel een drankje aangeboden, 
hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Na het diner reden we vlotjes naar Duivenvoorde waar we om 20.15 uur met een 
tevreden gevoel aankwamen. Deze reis smaakte naar meer.
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VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING VAN DE BEWONERSCOMMISSIE DUIVENVOORDE
Woensdagavond 17 mei j.l. vond de 
jaarvergadering plaats in een warme 
zaal van het Dienstencentrum. 
Vanwege de warmte is er deze avond 
een pauze ingelast om wat frisse lucht 
in te ademen of wat te drinken. Voor 
het eerst was er een gedeelte van de 
avond op PowerPoint te volgen, zoals 
b.v. de agenda en de voorafgestelde 
vragen met de meeste antwoorden 
daarop.

We hadden naast de gebruikelijke 
onderwerpen deze avond drie 
gastsprekers, te weten: de heer Frans 
Prins, voorzitter van het Bestuur van 
Stichting Duivenvoorde. Hij heeft zich 
voorgesteld en vertelde dat ze met 
twee dingen bezig zijn. Een nieuwe 
partner voor technische zaken omdat 
WoonInvest deze technische zaken 
vanaf 1 januari 2018 niet meer mag 
doen van de overheid en welke kant 
gaan we op in de toekomst.

Lizanne Langelaar en Anja van der 
Togt van Florence. Zij legden uit welke 
verschillende zorg Florence levert en 
wat een indicatie inhoudt.

Wilma Brasem van de Woej vertelde 
over alle activiteiten van de Woej en 

van welke diensten men gebruik kan 
maken.

Informatie over Florence en Woej 
kunt u vinden bij de receptie van 
Duivenvoorde.

Tijdens de rondvraag kwamen de 
vooraf gestelde vragen aan de orde 
waaronder de mechanische installatie. 
Er zijn metingen verricht en het 
monitoren van de klachten is rond.  
Er zal spoedig een antwoord komen 
en dan wordt er een besluit genomen 
door Stichting Duivenvoorde.

De verhoging van de kosten van de 
huismeester kwam ook ter sprake. 
Deze zijn sinds 1997 niet meer 
verhoogd en de Stichting moest er op 
toeleggen. Vandaar die verhoging.

Aan het eind van de vergadering zei 
de voorzitter Bertie Stoop dat we de 
laatste maanden een goed overleg 
hebben met het bestuur en personeel 
van Stichting Duivenvoorde.

Het was een goede avond en indien u 
meer wilt weten kunt u de notulen per 
mail aanvragen bwc.duivenvoorde@
gmail.com of een briefje met daarop 

uw naam en huisnummer in één 
van de brievenbussen doen in de 
gebouwen D en G. De notulen kunt 
u op de volgende vrijdagmiddagen 7  
of 21 juli ophalen bij Ria Teisman, die 
dan bij de receptie zit. 

Heel veel lopende zaken zijn er op 
dit moment niet te vermelden. We 
hebben nog steeds contact met de 
gemeente Voorburg-Leidschendam 
over alle afspraken die er gemaakt zijn 
en welke zaken nog niet aangepakt 
zijn. We houden de vinger aan de pols.

Klachten van algemeen belang kunt 
u via de brievenbussen of per e-mail 
kenbaar maken.

Wij wensen u allemaal een hele fijne 
zomer toe.

WILD IN DE TUIN (ingezonden mei 2017 door Hannie Hulscher)
“Vanmorgen was ik vroeg op en zat om 6.00 uur heerlijk in mijn tuintje met een kop koffie. De 
nijlganzen gingen erg tekeer en ik zag een groot bruin beest aan komen lopen vanuit flat D 
over het wandelpad mijn richting uit. Ik werd boos want het leek op een bruine Doberman. 
Ik dacht weer zo’n aso die op dat tijdstip snel even de hond loslaat in de tuin en ik was bang 
dat hij het kuiken van de nijlganzen zou dood bijten. Het beest kwam dichterbij en mijn mond 
viel open, want het was een ...HERTJE ! Het liep richting A en ging daar even de struiken in. 

Ik belde Elvira boven mij want die had ik ook al horen lopen en ik heb haar gevraagd om een 
foto met haar smartphone te nemen. Ze vroeg eerst of ik de vorige avond misschien een 
wijntje teveel had gedronken maar toen zag ze hem ook.

Het hertje was inmiddels verdwenen maar we zagen hem wat 
later scharrelen bij de tuintjes van A. Na 5 minuten zwom 
hij terug in de sloot mijn kant uit en klom toen tegenover 
mijn tuin een stenen trapje op naar een tuin aan de 
Roerdomplaan en verdween .

Ik heb hier ook wel eens wilde konijntjes gezien 
maar een hert!“



Het lenteweer viel dan wel wat tegen, maar leverde  
in ieder geval mooie plaatjes op zoals deze:

Lente
9

GEDICHT VAN EEN BEWONER
Veel van onze bewoners zijn 
creatief. Denk maar aan de mooie 
bloemstukken, het lekkere eten, 
de versieringen tijdens recepties 
en feestdagen. Maar onder ons is 
ook een ware dichter. Mevrouw 
Liesbeth Hoogduin schrijft elke 
maand wel een gedicht. Deze 
Nieuwsbrief publiceren wij één van 
haar gedichten die zij in de zomer 
van 2015 schreef.

WELKOM MARTIN 
PEERINGA,
Helaas gaat ons DB-lid en 
penningmeester Harmen 
Kooistra ons na 8  jaar per 1 
januari 2018 verlaten. Maar 
gelukkig hebben we een prima 
opvolger gevonden in de heer 
Martin Peeringa.

Wij mogen hem al per 1 juli j.l. 
welkom heten als aspirant-lid en 
– penningmeester van het DB.

In de eerstvolgende Nieuwsbrief 
zal hij zich voorstellen.

Schouwspel van de zomerstorm in het park.
De storm dwingt grillig de bomen naar zijn wilde rietkraag langs de oever van de vijveris willoos prooi van de stormen buigt eensgezind platen dan weer warrig uit elkaarde roodbruine beuk wiegt zijn blaadjes meemet de storm maar houdt stoer standhet is een woest schouwspel om te zienhoe de treurwilg de storm ondergaatzijn grote kruin gaat als een dolletekeer in een wervelwindde vier of vijf meter lange slingers van takkengaan wild mee in de zware windals de wind even afneemt gaande slingers elegant sierlijk heen en weermensen of vogels zijn er nietde wind heeft vrij spel  in het park
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 DATUM TIJD WAT TOEGANG

 vrijdag 7 juli 10:00-12:00  Hoffmans Mode, uitverkoop 
 vrijdag 14 juli 16:00-19:00  barbecue (Activiteitencommissie) 
 vrijdag 21 juli 13:30-16:00 film: Mine Vaganti € 3,-
 vrijdag 28 juli 10:00-12:30  Fashion Nathalie 
 dinsdag 8 aug. 13:00-13:30 vertrek scootmobieltocht 
   (Rode Kruis/Platform Gehandicapten)
 vrijdag 18 aug. 13:30-16:00 film: Grace of Monaco € 3,-
 donderdag 24 aug. 11:00-23:00 voorlichting brandweer en politie voor alle huurders 
 vrijdag 25 aug. 16:00-19:00 saladebuffet (Activiteitencommissie)
 maandag 4 sept. 10:00-12:00  themabijeenkomst Slagvaardig Met Je Computer  
   (Rode Kruis) gratis
 dinsdag 12 sept. 13:00-13:30 vertrek scootmobieltocht (Rode Kruis) 
 vrijdag 15 sept. 13:30-16:00 film: Nights in Rodanthe € 3,-
 vrijdag 22 sept. 10:00-12:00 Hoffmans Mode, modeshow wintercollectie 
 vrijdag 29 sept. 19:30 optreden De Gatezangers, Activiteitencommissie 
 maandag 2 okt. 10:00-12:00 themabijeenkomst Veiligheid Op Straat 
   (Rode Kruis) gratis
 donderdag 19 okt. 19:30 optreden Kozakken Ensemble  
   (Activiteitencommissie) 
 vrijdag 20 okt. 13:30-16:00 film: Prime € 3,-
 vrijdag 27 okt. 10:00-12:00 Tap Schoenen/Ter Meij Ondermode 
 vrijdag 3 nov. 10:00-12:30 Fashion Nathalie 
 maandag 6 nov. 10:00-12:00 themabijeenkomst: Eenzaamheid (Rode Kruis) gratis
 vrijdag 17 nov. 13:30-16:00 film: Brideshead Revisited € 3,-
 maandag 4 dec. 10:00-12:00 themabijeenkomst Diëtist (Rode Kruis) gratis
 vrijdag 8 dec. 13:30-16:00 film: Hachie € 3,-
 vrijdag 15 dec. 13:30 kerstconcert Activiteitencommissie

 


