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Aan alle huurders en vrijwilligers van Stichting Duivenvoorde 
 

 
Het dienstencentrum is sinds deze week weer toegankelijk voor iedereen en sommigen 
van u zijn alweer gezellig geweest. We hebben weer een beetje bij kunnen praten. De 
tekenclub en bridge zijn ook weer begonnen. Iedereen heeft er van genoten dat ze 
elkaar weer konden zien en spreken. Fijn om te zien. Ook is het terras geopend. Dus bij 
mooi weer kan er ook buiten gezeten worden. 
 

De toeloop is rustig, er is nog ruimte genoeg voor meer bezoekers. Misschien dat u nog 
niet durfde te komen. Hier hebben we alle begrip voor, maar we hebben veel maatrege-

len getroffen om uw en onze veiligheid te waar-
borgen. De tafels en stoelen zijn ruim neergezet 
en na elk bezoek worden ze schoon gemaakt. 
Ook is er voldoende desinfectans aanwezig. Er 
is een looproute en het dienstencentrum wordt 
goed geventileerd. 
 

Een andere reden kan zijn dat u vantevoren 
moet reserveren. Dit hadden wij gedaan omdat 
wij dachten dat het erg druk zou worden. Maar 
nu blijkt dat dit niet het geval is, kunt u ook zo-
maar langs lopen en kijken of er nog een plek 
vrij is. Het is wel de bedoeling dat u zich altijd 
meldt bij de receptie zodat wij uw gegevens 
kunnen noteren. Wij weten dan hoeveel mensen 
er in het dienstencentrum aanwezig zijn. 

 

De basisregels voor iedereen 
De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met el-
kaar zien vast te houden. Dit lukt alleen als we ons houden aan de basisregels die voor 
iedereen gelden. Voor iedereen in Nederland geldt: 

 blijf bij klachten thuis en laat u testen; 
 houd 1,5 meter afstand van anderen; 
 was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog; 
 vermijd drukte: 

o werk zoveel mogelijk thuis; 
o ga weg als het druk is; 
o reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 
Als wij ons allemaal houden aan deze regels dan kan het dienstencentrum open blijven.  
 

U bent allemaal van harte welkom! 
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Mondkapjes te koop bij Verswinkel Vreeburg 
 

Als u gebruik maakt van het openbaar vervoer 

moet u een mondkapje dragen. Vreeburg maakt 

het u makkelijk. Zij hebben mondkapjes inge-

kocht en u kunt ze bij hun kopen voor € 5,00 per 10 stuks. Misschien toch wel 

handig om in huis te hebben. 

3-laags mond-neuskapje 

-Hoogwaardig en huidvriendelijk 

-Mond-neuskapje met hoog draagcomfort dankzij 

elastische bandjes en instelbare neusbeugel 

-Voldoet aan de norm GB/T 32610-2016 

-Kleur: blauw 

-Niet medisch 

Dankzij de pasvorm die aan de anatomie is aan te 

passen en het zachte vlies aan de rand biedt het 

mond-neuskapje een hoog draagcomfort. De 

elastische bandjes en apart aan te drukken neusbeugel zorgen ervoor dat het 

mondkapje zo min mogelijk stoort tijdens het dragen. 

Dit zijn geen medische mondkapjes. Raadpleeg voor een correct gebruik en ver-

der corona-advies altijd de website van de rijksoverheid: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

 

 

Heeft u zich al opgegeven voor die leuke reis naar Odoorn? 
 

HOTEL RESTAURANT BOWLING  

DE ORINGER 

MARKE  
Excursie reis 7-11september 
 

Odoorn is een plaats in de gemeente Borger-Odoorn, in de provincie Drenthe. De 

betekenis van de naam Odoorn is niet met zekerheid te achterhalen. De naam be-

staat uit twee delen: Ode en hoorn. Het laatste deel betekent hoek of bocht. Het is 

de Bewonerscommissie gelukt om voor u daar een arrangement met 3 excursies 

te regelen voor €415.- p.p.  “in hotel De Oringer Marke. U wordt op 7 september 

opgehaald bij Duivenvoorde en op 11 september weer teruggebracht.  

Misschien wilt u eerst nog wat informatie ontvangen?  Belt u dan met de receptie 

van Stichting Duivenvoorde tussen 10.00 en 15.00 uur. Tel. nr 070-301 40 15. 

De receptionist noteert uw naam en telefoonnummer en geeft dit door aan 

mevrouw Stoop van de bewonerscommissie. Deze zal u dan zo snel mogelijk te-

rugbellen. U kunt zich nog opgeven voor deze leuke 5 daagse reis met drie 

excursies tot uiterlijk 11 augustus a.s..  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Dit nummer is de laatste wekelijkse Extra Nieuwsbrief 
Voor u ligt de laatste wekelijkse nieuwsbrief. 

Sinds het uitbreken van het coronavirus en het sluiten van het dienstencentrum 
hebben wij u door middel van deze wekelijkse nieuwsbrief geïnformeerd over alle 

maatregelen. Het was een intensieve klus maar de moeite waard! 
Nu alles weer wat normaliseert gaan wij over op een maandelijkse nieuwsbrief. 

Wanneer die precies zal uitkomen? Dat hangt af van wat er te melden is.. 

Over een maand ontvangt u de volgende Nieuwsbrief 

 
 
 
 

Daar zijn ze weer, 

onze spreekwoorden kenners…… 
 

 

Helaas waren er maar 2 

inzendingen voor de 

spreekwoordenpuzzel 

die op 3 juli in Nieuws-

brief 16 stond. Deze 

toppers hebben daarom 

een fles wijn gekregen 

van de Activiteitencom-

missie voor de moeite 

die ze hebben geno-

men. Gefeliciteerd en 

geniet van de prijs. 

Links de heer van der 

Salm en rechts de heer 

Haagen 

 

…en de winnaar van de zomerse puzzel 
De zomer-

puzzel stond 

op 17 juli in 

NieuwsBrief 18. Die is gewonnen door de 

heer Van Bemmel. Hij heeft zijn prijs 

woensdag 5 augustus ontvangen uit han-

den van Christine Kramer. De prijs be-

stond uit een paar flesjes Leffe 0.0%, een 

frisbee, drinkbeker en twee puzzelboek-

jes. De prijs kwam goed terecht want de 

heer Van Bemmel houdt niet alleen van 

puzzelen maar ook van wandelen en dan 

kan hij de drinkbeker goed gebruiken.  
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Ingrediënten: 
 
1 courgette 
4 volkoren boterhammen 
Halvarine 
1 blik tomaten blokjes 
Gedroogde oregano 
2 plakken kaas 
 
 

Bereiding: 
 
Was de courgette en snijd hem in dunne plakjes. 
Besmeer alle boterhammen dun met halvarine. 
Besmeer 2 boterhammen met een theelepel  
tomatenblokjes  
en verdeel de plakjes courgette erover. 
Strooi er een beetje oregano overheen. 
                                  Beleg met een plak kaas en  
                                 dek af met de andere 
                                 boterhammen. 
                                 Bak de tosti’s lichtbruin 
                                 in een contactgrill en snijd ze 
                                 schuin doormidden. 
                                 Wat u over heeft aan 
                                 tomatenblokjes en courgette 
                                 kunt u gebruikten voor soep 
                                 of pasta. 

 
 
 
 
 
 

Berichten van de gemeente 

 

Ogen en oren in de buurt gezocht 

Wilt u zich inzetten voor een prettige en veilige woonomgeving? De gemeente 

Leidschendam-Voorburg is op zoek naar enthousiaste nieuwe leden voor de 

buurtpreventieteams. Er zijn 13 vrijwillige buurtpreventieteams actief. Zij zijn de 

oren en ogen van hun buurt en zijn alert op criminaliteit, overlast en ander 

ongewenst gedrag. De teamleden houden contact met de buurtbewoners om hen 

te informeren en zijn aanspreekpunt voor hun vragen. Zorgen op het gebied van 

veiligheid worden doorgegeven aan de gemeente en politie. De buurtpreventie-

teams bepalen zelf wanneer en hoe vaak zij door hun buurt lopen. Gemiddeld 

loopt een teamlid twee keer per maand mee. De gemeente biedt trainingen en ma-

terialen. Bent u 18 jaar of ouder en heeft u interesse om het team van Duiven-

voorde te versterken? Mail dan naar ikhouvanmijnbuurt@lv.nl. 

 
  

mailto:ikhouvanmijnbuurt@lv.nl
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Pas op! Wespenplaag in augustus 
Augustus is de wespenmaand. Ongestoord een ijsje eten met wespen in de buurt 

is vaak een hele onderneming! De wesp is een nuttig maar ook lastig insect en 

kan in de zomer vaak behoorlijk opdringerig en agressief zijn. Dan verlaten de 

jonge wespen namelijk het nest en is er grote behoefte aan voedsel. Wespen-

nesten zijn ingenieuze bouwwerken, maar helaas worden ze te vaak op plekken 

rond het huis gebouwd. Naast de voordeur, in de spouwmuur of onder het dak zijn 

favoriete plaatsen. En dat zijn juist plekken waar wespen gevaar of schade kunnen 

opleveren. 

Overlast van wespen in of om het huis? Schakel dan zelf een bestrijder in. De ge-

meente bestrijdt alleen wespen op gemeentegrond. Adresgegevens van ongedier-

tebestrijders zijn te vinden op internet. Meer informatie over bestrijding van onge-

dierte in de gemeente staat op de website van de gemeente. 

 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.lv.nl/ongedierte
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Nieuwe comfortabele tram op lijn 6 in 2026 
Metropoolregio maakt plannen om het openbaar vervoer te verbeteren 

 

In Leidschendam-Voorburg wonen veel forenzen. Goed openbaar vervoer is daar-

om een belangrijke voorziening. De nieuwe vervoerplannen van de drie vervoer-

ders EBS, HTM en RET voor 2021 zijn voor onze gemeente positief. De capaciteit 

van tramlijnen 2 en 6, metrolijn D en buslijn 24 wordt uitgebreid. De Metropoolre-

gio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft daarnaast bekend gemaakt dat er vanaf 

2026 nieuwe comfortabele trams gaan rijden op lijn 6. Wethouder Astrid van Eeke-

len: “Ik ben blij met de regionale investeringen die we samen met de MRDH in ons 

openbaar vervoer doen. De haltes en trams worden gelijkvloers en daardoor nog 

beter toegankelijk voor alle inwoners.” 

 

 
 

 

Uitbreiding lijnen met extra ritten 

Om op bepaalde dagen en tijden meer reizigers te kunnen vervoeren, gaan tram-

lijnen 2 en 6 extra ritten rijden tijdens de koopavonden (donderdag), in het week-

end en in de zomer. Reizigers van en naar Den Haag en bezoekers en werkne-

mers van Westfield Mall of the Netherlands kunnen hier gebruik van maken. Bus-

lijn 24 gaat vaker rijden en metrolijn E krijgt in de spits versterking van lijn D die 

extra ritten tussen Rotterdam Centraal en Pijnacker Zuid gaat rijden. Al deze 

maatregelen dragen bij aan meer comfort voor de reiziger van en naar Leidschen-

dam-Voorburg. 

Wethouder Astrid van Eekelen: “We vinden het belangrijk dat alle inwoners dichtbij 

een tram-, bus- of metrohalte wonen. Wij hebben aandacht gevraagd voor meer 
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openbaar vervoer op maat. Zo hebben we de MRDH onze wens kenbaar gemaakt 

voor een extra tramhalte nabij Overgoo, zodat ook Leidschendam-Zuid goed be-

reikbaar blijft met openbaar vervoer.” 

De nieuwe dienstregeling gaat op 13 december 2020 in. De vervoersbedrijven 

EBS, HTM en RET zullen in aanloop naar de nieuwe dienstregeling hierover ver-

der communiceren naar inwoners en reizigers. Mocht de coronacrisis daar aanlei-

ding toe geven, wordt de dienstregeling daarop aangepast. 

 

Verbeteringen aan lijn 6 

Vanaf 2026 gaan er nieuwe trams rijden op lijn 6, tussen Leidschendam-Noord, 

Mariahoeve, Den Haag Centraal en Den Haag Leyenburg. De rails en haltes moe-

ten geschikt worden gemaakt voor de nieuwe bredere trams. Verschillende tram-

lijnen in de regio Den Haag zijn al aangepast of worden dat de komende jaren. 

Nieuwe trams kunnen meer reizigers vervoeren dan de huidige rood met beige 

trams. De tram en halte worden gelijkvloers waardoor instappen gemakkelijk en 

snel gaat. De reiziger krijgt op de halte, in de tram en online actuele reisinformatie. 

Via 6 schermen in de tram krijgen reizigers ook informatie over bijvoorbeeld ver-

trektijden van aansluitende treinen. Met de nieuwe OV-chipkaartlezers om in- en 

uit te checken is, behalve de prijs van de rit, ook het resterende saldo van de kaart 

aangegeven.  
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GROEN LICHT  

Na wekenlang danig oppassen 

op afstand en amper verkassen 

geen kamer is vol 

corona eist tol 

zitten wij op kleinkinders te vlassen. 

Hoe zou ’t toch met d’oudste wezen 

en de tweede: kan die al lezen 

en de jongste, die meid 

het lijkt ons geheid 

die loopt al door de kamer te racen. 

Maar na weken van suffen en dutten 

van toch maar weer moed eruit putten 

hoor: de boel niet meer dicht 

en komt nu groen licht 

minder lockdown, lang leve Rutte. 

Voorbij nu het schichtig begroeten 

we mogen elkaar weer ontmoeten 

misschien met geluk 

zelfs ’n schuchtere hug 

na het zure gelukkig het zoete. 

De kleintjes zeggen wellicht: hola 

die twee daar, die lijken in coma 

ook al roepen wij: kijk 

wij zijn nog geen lijk 

wij zijn jullie opa en oma. 

Lucas Kruse 

geplaatst op coronagedicht.nl op 28 juli 2020 

 


