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Vijf krachtige uitspraken van Corrie ten Boom

“Vrees klopte aan de deur. Het geloof deed open. Er was niemand.”
“Heer, dank U dat U niet een groot geloof vraagt, maar geloof in een grote God.”

“Door je zorgen te maken, verdwijnen de problemen van morgen niet, maar
verdwijnt de kracht voor vandaag.”

“Je zult wellicht nooit weten dat Jezus alles is dat je nodig hebt, 
totdat Jezus het enige is dat je hebt.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik op de ouderendag van 30 september
Met meer dan 90 dorpsgenoten is de Internationale Ouderendag in Den Hoorn
gevierd. De ontvangst in de voetbalkantine van SV Den Hoorn was weer zeer
hartelijk. De vicevoorzitter van de voetbal, Nic van Marrewijk vertelde over het
belang van deze club op zowel sportief als sociaal terrein. Met inzet van veel
vrijwilligers genieten zowel de allerjongste  als ook de oudere spelers van sportief

en gezellig bijeen zijn. Daarna hield Jos Thomasse een conference over Nederlandse woorden,
waar ze vandaan komen en hun betekenis;  leuk en herkenbaar.  Na de gezellige borrel  en de
lekkere lunch kwam wethouder Frank ten Have vertellen over het ouderenbeleid, hij deed uit de
doeken dat op de plek van  de huidige Hoorbloem op den duur zorgappartementen zullen komen.
Natuurlijk  werden de vrijwilligers van de voetbal met bloemen in het zonnetje gezet en daarna
namen we afscheid van elkaar. De leuke gesprekken werden, veelal lopend onderweg naar huis,
gezellig voortgezet. 

Ontmoetingsmiddag woensdag 23 november
Mevrouw Jannie van Rijn is uitgenodigd om het ontroerende levensverhaal van Corrie ten Boom te
komen vertellen; Corrie was een zeer bijzondere vrouw. Haar ervaringen in Ravensbrück maakten
haar niet bitter, in tegendeel ze reisde de hele wereld over om te vertellen dat vergeving schenken,
door de liefde van God, de mens bevrijdt.

Wat is de energietoeslag?
Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere
maand te betalen. Om hierbij te helpen, is er nu de energietoeslag. 
De  energietoeslag  is  een  eenmalig  bedrag  van  €  1.300,-  netto  per
huishouden.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Midden-Delfland als u op 1 april 2022 in de 
gemeente Midden-Delfland woonde en een laag inkomen heeft.

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag (bedragen zijn netto):
 21 jaar tot AOW-leeftijd  Ouder dan AOW-leeftijd

Alleenstaand  € 1.310,05  € 1.455,67
Samenwonend/getrouwd  € 1.871,50  € 1.971,05

(Toelichting 'inkomen': toeslagen van de belastingdienst tellen niet mee als inkomen).
Per zelfstandig huishouden wordt één energietoeslag verstrekt.

Energietoeslag automatisch ontvangen
Ontvangt  u  een  bijstandsuitkering  van  de  gemeente  of  aanvullende  bijstand  van  de  Sociale
Verzekeringsbank? Dan ontving u de energietoeslag automatisch op uw bankrekening. 
Soms weet de gemeente wel uw inkomen, maar niet uw bankrekeningnummer. U krijgt dan een
brief met formulier om uw bankrekeningnummer door te geven. Stuur het formulier terug en de
gemeente betaalt de energietoeslag binnen twee weken aan u uit.



Eén van de volgende situaties is bijvoorbeeld op u van toepassing:
• U heeft op 1 april 2022 recht op een bijstandsuitkering van de gemeente 
• U maakt gebruik van de collectieve aanvullende zorgverzekering; 
• U heeft in de periode 1 januari t/m 31 maart 2022 individuele inkomenstoeslag ontvangen; 
• U heeft voor het jaar 2022 kwijtschelding gekregen van de gemeentelijke belastingen; 
• U heeft met hulp van de gemeente een minnelijke schuldregeling getroffen.

Toeslag verhoogd
De energietoeslag is verhoogd. Eerst was het €800,-. Nu is de toeslag €1.300,-. Heeft u eerder al
€800,- ontvangen? Dan krijgt u het aanvullende bedrag nog op uw bankrekening gestort. U hoeft
hiervoor zelf niets te doen.

Energietoeslag aanvragen - aanvraagformulier
Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? 
Vraag dan  de energietoeslag aan via het aanvraagformulier op de website van de gemeente of bel
(015) 380 41 11. U kunt de energietoeslag aanvragen tot 15 juni 2023.

Bron: gedeeltes van de website van de gemeente Midden-Delfland

Meer samendoen met de KBO
Naast de PCOB is ook de KBO als ouderenbond in ons dorp actief.
Gezamenlijk  organiseren  we  al  de  ouderendag  in  ons  dorp  en
organiseren we de adventsviering. De beide besturen zouden meer
samenwerking op prijs stellen. We beginnen er vast mee om de leden
van  harte  uit  te  nodigen  om  op  elkaars  ontmoetingsmiddagen  te
komen. Derhalve zult u in onze nieuwsbrief ook de middagen van de
KBO  zien  staan:  de  eerstkomende  KBO-middag  is  woensdag  16
november om 14.00 uur in De Kickerthoek.

Noteer vast in uw Agenda 
De PCOB-ontmoetingsmiddagen worden elke 4e woensdag van de maand gehouden in de grote 
zaal van De Kickerthoek en beginnen om 14.30 uur; inloop om 14.00 uur met thee en koffie. 

 Woensdag 23 november: Ontmoetingsmiddag over Corrie ten Boom en haar bijzondere 
levensverhaal.

 Woensdag 21 december: Gezamenlijke adventsviering van PCOB en KBO; inloop 14.00 uur 
met koffie en thee.

 Woensdag 25 januari 2023: Ontmoetingsmiddag, tevens jaarvergadering met een leuk spel. 

Vaste Rubriek:
WELZIJNSADVISEUR : Voor vragen over huishoudelijke hulp, zorg en de Wmo kunt u terecht bij Eva 

Greveling van de SWMD. Tel: 010-5918052 of 06-43835158

OMBUDSFUNCTIE: Met vragen over wet- en regelgeving kunt u terecht bij het landelijk bureau van KBO-
PCOB te Nieuwegein. Tel.030–340 06 00. E-mail info@kbo-pcob.nl 

KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u thuis klusjes te willen verrichten tegen een gering tarief. 
Lamp of schilderij ophangen of een lekkende kraan repareren?  Bel gerust: 06 – 252 035 76

Wnd. secretaris/voorzitter Margo Eijgenraam (met hulp van andere bestuursleden), Warmoesland 45, 2635 LB  
en redactie Nieuwsbrief: Den Hoorn. Tel. 015-2615465. E-mail: margovandentop@gmail.com

Vrijwillig ouderenadviseur: Aad Lupker, Dotterbloem 1, 2635 KA Den Hoorn
Tel. 015-2564090 (niet storen tussen 13.00-14.30 uur) e-mail: alupker@telfort.nl

Hulp bij invullen Belasting, Jan Eijgenraam, Tel. 015-2615465

Financiële- en Bankrekening PCOB Den Hoorn: NL60 RABO 0146 8324 34
Ledenadministratie e-mail: eijgenraam.jan@gmail.com

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van:

GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898

VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407 VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-2615013

RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772


