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VOORZITTER
Marianne Beukers 
marianne.beukers@divoo.nl  
010-5114677  

PENNINGMEESTER 
Christien Brandner
c.brandner65@kpnmail.nl
06-51670228  

SECRETARIS 
AAIPROJECTEN 
Pamela Nijhof 
pamela.nijhof@divoo.nl  
06-30606370  
 
COÖRDINATOR  
VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN 
Suzanne van der Linden  
suzanne.vanderlinden@divoo.nl  
06-28198084 

VICE-VOORZITTER 
FONDSENWERVING 
Liesbeth Volmuller  
 l.volmuller@gmail.com  
010-5112163

WANDEL- EN ZORG 
Sonja en Dorothe  
sonja.moerman@divoo.nl  
dorothebax@hotmail.com 
06-30291706 of 010-5147191  
 
NIEUWSBRIEF  
Cintha Swalue  
Marianne Beukers

INFO
Info@divoo.nl  
Onze website  
www.divoo.nl  

 
Een nieuwe penningmeester  
 
Toen DIVOO enkele jaren geleden plotseling zonder 
penningmeester zat, was John Heij zo lief om deze func-
tie over te nemen. We kenden John natuurlijk al als aai-
vrijwilliger en we vertrouwden hem met een gerust hart 
deze belangrijke taak toe. Maar omdat John nu eenmaal 
moeilijk ‘nee’ kan zeggen, had hij naast dit bestuurswerk 
al heel wat andere vrijwillige bezigheden op zich geno-
men. In combinatie met gezondheidsproblemen en ge-
doe met niet meedenkende banken werd het allemaal 
een te grote belasting. John besloot te stoppen als be-
stuurslid en wij hadden daar natuurlijk alle begrip voor. 
Gelukkig is Christien Brandner bereid gevonden om 
onze nieuwe penningmeester te worden. Heel fijn dat je 
dit voor ons wil doen, Christien!  

Natuurlijk gaan we nog op een gezellige manier afscheid 
nemen van John. Daar horen jullie nog van. Gelukkig 
blijft John met zijn hondje Melany nog gewoon actief tij-
dens de aaiuurtjes bij De Tuinen.  

John, vast heel erg bedankt voor je werk als bestuurslid 
van DIVOO. We zullen je missen tijdens onze bestuurs-
vergaderingen.
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WORD 
DONATEUR!  

AL VOOR 12 EURO PER 
JAAR KUNT U DONA-
TEUR ZIJN VAN DIVOO. 
ZORG DAT WIJ LIEFDE EN 
KAMERAADSCHAP KUN-
NEN BRENGEN EN GEEF!

Ga naar www.divoo.nl voor 
meer informatie.

ONZE VASTE CON-
TACTPERSONEN

JOHN
DE TUINEN 
06-51367445  
 
JESSICA 
OUDELANDSE HOF 2 
06-10055367  
 
MARIANNE 
OUDELANDSE HOF 3 
010-5114677  
 
PAMELA  
DE WULP  
OUDELANDSE HOF 1 
06-30606370 

Gert-Jan loopt 3300 km voor DIVOO!
2 April begon Gert-Jan van Meggelen aan zijn wandeltocht 
naar Santiago de Compostella.  
Hij dacht 2500 km, het werden er 3300. Via Facebook was 
hij dagelijks te volgen. Hij deed dan verslag van wat hij die 
dag mee had gemaakt. Van dode everzwijnen, slangen, 
herten maar ook van mooie dames, lekkere wijn en 
bijzondere mensen. En hij eindigde elk verhaal met “denk 
aan DIVOO en stort geld voor dit goede doel”.  
Gert-Jan leverde deze prestatie voor DIVOO, werd 
misschien daardoor ook gestimuleerd om door te gaan. Dat 
hij er als een ander mens uitkwam aan het eind van deze 
topprestatie was natuurlijk, na alles wat hij persoonlijk mee 
heeft gemaakt, het hoofddoel. Of hij dat bereikt heeft kan 
hij alleen beoordelen.   
 
Op 2 juli werd Gert-Jan in café de Beurs in Rotterdam 
binnengehaald. Enkelen van ons waren erbij om hem te 
feliciteren met zijn prestatie en om een bedrag van 850 
euro voor DIVOO in ontvangst te nemen. Bedankt Gert-
Jan, niet alleen voor het geld maar ook voor het vergroten 
van onze naamsbekendheid en de aandacht die je aan ons 
werk hebt gegeven. 
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Dog’s Plons 17 september 2017

Dit jaar had de directie van zwembad De Windas besloten 
om het bad 2 weken langer open te houden. Helaas paste 
het weer zich niet aan deze beslissing aan en hebben de 
kinderen er niet zo van kunnen genieten. Zaterdag 17 sep-
tember hoosde het nog steeds de hele dag van de regen 
maar gelukkig werd het zondag droog en kwamen er weer 
heel veel enthousiaste honden en baasjes om lekker te 
zwemmen. Enkele vrijwilligers waren aanwezig om de men-
sen te verwelkomen en het entreegeld te innen. Bij elkaar 
kwamen we op het mooie bedrag van €405. Linda’s dieren-
specialist uit Bergschenhoek had voor iedere hond weer een 
leuke verrassing beschikbaar gesteld. We bedanken ieder-
een die geholpen heeft om deze dag tot een succes te ma-
ken maar vooral bedanken we de directie en medewerkers 
van De Windas die ons elk jaar weer de gelegenheid geven 
om ons budget op deze geweldig manier aan te vullen.   

Rabofietstocht 

Dit jaar viel de RABO sponsorfietstocht op dezelfde dag als 
de Dog’s Plons. Dat was jammer want nu moesten we kie-
zen waar we heen wilden. Gelukkig wist Rob (de man van 
Tanja Flentrop) weer een aantal mensen enthousiast te ma-
ken om mee te fietsen. Het weer viel uiteindelijk mee en ze 
fietsten met 9 mensen €90 bij elkaar voor DIVOO. Bedankt 
voor jullie inzet, hopelijk hebben jullie lekker gefietst en een 
leuke dag gehad. 

Afscheid
Met veel verdriet hebben we in de afgelopen periode af-
scheid moeten nemen van onze trouwe aaihondjes Spike 
van Jessica, Dimple van Pamela en Saar van Marianne. We 
zullen ze ontzettend missen! 

Geboren  
 
Op 4 oktober is geboren SARA Lila Scholten. Dochter van 
Sanne de Haan en Frank Scholten. Sanne is met haar hond 
Boogie vrijwilliger in De Oudelandse Hof. Heel hartelijk gefe-
liciteerd met jullie kleine meisje en ik hoop dat je haar gauw 
aan ons komt laten zien.
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NIEUWE WEBSITE

Mede dankzij de opbrengst van de wandeltocht van Gert-Jan zijn we in staat om over en-
kele tijd met een nieuwe moderne DIVOO- site te starten. Dit doen we in samenwerking 
met Spin in ’t web. Zij raadden ons aan om ook ‘testimonials’ te plaatsen. Dit zijn eigen-
lijk kleine verslagjes van je ervaringen bij DIVOO. Dus zoals je aan een vriendin zou vertel-
len waarom je het leuk vindt om dit werk voor DIVOO te doen. Drie of vier regels is al vol-
doende. Dit wordt dan geplaatst met naam en 
woonplaats. Verder geen adres of telefoonnum-
mer. Het liefst met een foto van jou samen met 
je hond. We zouden heel blij zijn als je zoiets 
voor ons zou willen maken. Misschien zijn er 
mensen die handig zijn met het maken van een 
filmpje, dat is ook heel leuk. Mochten er bewo-
ners op voorkomen dan moet er wel toestemming 
aan de verzorging gevraagd worden. Help ons 
om er iets moois van te maken. Graag opsturen 
naar marianne.beukers@divoo.nl 
Monique is jullie al voor gegaan. (zie foto)

Welkom nieuwe vrijwilligers
We zijn blij dat we in deze periode enkele nieuwe vrijwilligers 
hebben kunnen begroeten. Er zijn weer een paar heel bijzon-
dere honden bijgekomen. We hopen dat zij en hun baasjes 
een leuke tijd bij DIVOO zullen hebben. Ook bij de wande-
laars zijn er nieuwe vrijwilligers actief. Sommigen zijn al veel 
ingezet bij enkele veeleisende situaties. Nu is het op het mo-
ment weer even rustig maar ik hoop dat jullie beschikbaar blij-
ven voor deze mooie maar moeilijke taak. Iedereen bedankt 
voor zijn of haar enthousiasme. Natuurlijk ook alle ‘oude’ vrij-
willigers, waarvan sommigen al heel wat jaartjes meedraaien; 
heel veel dank voor alle uurtjes die jullie al aan DIVOO be-
steed hebben. 

Vrijwilligersmarkt 2017
Op vrijdagmiddag stonden Monique Smeding en Marianne 
Beukers namens DIVOO op de vrijwilligersmarkt in de hal van 
het gemeentehuis. Deze markt werd georganiseerd door het 
VIP Lansingerland. Er waren ongeveer 30 organisaties aan-
wezig, allemaal op zoek naar vrijwilligers. We hadden het ge-
luk dat we op een goed zichtbare plek in de hal stonden en 
dat Astrid Nielsen een leuke foto van ons maakte die behoor-
lijk groot in Hart Van Holland werd gepubliceerd. Extra recla-
me voor ons! Op deze middag schreef zich een nieuwe vrijwil-
liger in en hadden we wat gesprekjes met enkele mensen die 
misschien wel belangstelling hadden. We wachten het af, elke 
vrijwilliger erbij is welkom en hard nodig. 
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