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Aan alle huurders en vrijwilligers van Stichting Duivenvoorde 
 

Het is alweer juli. Juli, ook wel de hooimaand genoemd, is de zevende maand van het 

jaar in de gregoriaanse kalender en heeft 31 dagen. De maand is vernoemd naar de 

Romeinse dictator Gaius Julius Caesar. Voor een duidelijker te horen onderscheid met 

de maand juni wordt juli soms julij genoemd.  

Dit even als een weetje tussendoor uit Wikipedia  Maar alle gekheid op een stokje, 

wat gaat de tijd toch snel. Het kantoor en het dienstencentrum zijn alweer 15 weken ge-

sloten. Wij weten dat jullie graag weer een keertje een kopje koffie willen komen drin-

ken. Wij willen dit ook heel graag, want wij missen jullie ook. Daarom zijn we op de ach-

tergrond echt hard bezig om te zorgen dat we binnen het dienstencentrum de 1,5 meter 

afstand kunnen waarborgen. Wij weten dat er allerlei data de ronde doen waarop het 

dienstencentrum open zal gaan. Maar niets is nog zeker. Zodra het mogelijk is zullen de 

bewoners en vrijwilligers allemaal tegelijk als eerste op de hoogte worden gesteld. Nog 

heel even geduld dus alstublieft. 

 
Gelukkig is Multi Fysio wel weer volledig geopend. U 

bent van harte welkom voor alle ondersteuning op het 

gebied van bewegen. U kunt bellen om een afspraak te 

maken. Telefoonnummer 070-320 32 58 

Multi Fysio heeft huisregels opgesteld en deze zijn 

overal zichtbaar opgehangen. De regels bestaan ten 

minste uit: 

– U komt op tijd voor uw afspraak (niet te vroeg) 

– U komt bij voorkeur alleen of met maximaal 1 begeleider 

– Bij binnenkomst desinfecteert u de handen met de gel of door uw handen te 

wassen en af te drogen met poetspapier 

– U neemt een grote badhanddoek mee of 2 grote handdoeken voor op de behan-

delbank. 

– Als u ziek bent of ziekteverschijnselen hebt komt u niet. 

Multi Fysio zorgt er voor dat de ruimtes worden gedesinfecteerd en dat de therapeuten 

ook alle hygiëne maatregelen in acht nemen. 

 

Vorige week kon u in de nieuwsbrief al lezen dat 

HAAR salon Duivenvoorde ook open is. U kunt 

Sandra of Angelique bellen om een afspraak te 

maken. Het telefoonnummer is 070-301 40 17. 

Zolang het dienstencentrum gesloten is kunt u 

zowel Multi Fysio als HAARsalon Duivenvoorde 

via de achteringang bereiken.  
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Laat geen geld liggen  
 
Huurtoeslag is bedoeld als een compensatie voor de huur van uw woning als u een laag 
inkomen hebt. Het gaat alleen om zogenaamde sociale huurwoningen. De maximale huur 
daarvoor is € 737,14. 
 
Voorwaarden 
Om voor huurtoeslag in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden: 

 U bent 18 jaar of ouder 
 U huurt een zelfstandige woonruimte 
 U en u eventuele partner staan bij de 
gemeente ingeschreven op het woon-
adres 
 U en u eventuele partner hebben de 
Nederlandse nationaliteit (of een geldige 
verblijfsvergunning) 
 U voldoet aan de inkomensgrenzen en 
de huurgrens 
 U hebt niet teveel spaargeld 

Inkomensgrens 
Vanaf 1 januari 2020 zijn er geen vaste inkomensgrenzen meer. Hoe hoger uw inkomen 
is, hoe minder huurtoeslag u krijgt. Hoe hoog uw inkomen mag zijn, hangt af van uw huur, 
uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Het kan dus nog steeds zo zijn dat uw 
inkomen te hoog is om huurtoeslag te krijgen. Het gaat om het totale inkomen dat u in een 
jaar verdient. De inkomensgrens hangt af van uw persoonlijke situatie. Hebt u een 
toeslagpartner of medebewoners, dan telt hun inkomen ook mee. Op de website van de 
Belastingdienst kunt u een proefberekening maken (laten maken) om te zien of u huur-
toeslag kunt krijgen.  
Wist u trouwens dat hoe lager uw inkomen is, des te hoger de toeslag is? Huurtoeslag 
kan oplopen tot bijna €4.300 euro per jaar. Vooral senioren laten veel geld liggen. Dit 
komt vanwege de moeilijke regels die ook nog eens vaak wijzigen. Komt u er zelf niet uit? 
Vraag dan hulp aan iemand in uw omgeving. Of bel met de Juristentelefoon van KBO-
PCOB: 030 3400 655 (woensdag en donderdag tussen 13:00 en 15:00 uur). 
 
 

Bewonerscommissies nog in overleg over afrekening stook- en servicekosten 
Zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief zijn wij in overleg met MVGM over de stook- 
en servicekosten 2019. Inmiddels is er een antwoord van MVGM ontvangen, waarin nog 
te weinig duidelijkheid is gegeven. Wij gaan nog verder uitzoeken waar de verschillen in 
zitten, en houden u, via de Nieuwsbrief, of persoonlijk op de hoogte. 
Let op! U dient de afrekening wel al te betalen ongeacht de uitslag van het onderzoek. 

Bewonerscommissies Frekeweg en Duivenvoorde. 
 
 

Puzzel 
Meegevouwen in het midden van deze nieuwsbrief treft u een puzzel aan. In deze 
puzzel zitten allemaal spreekwoorden verstopt. Wie kan de meeste spreekwoorden 
vinden? De Activiteitencommissie hangt weer prijsjes aan deze puzzel. Dus doe 
mee, wie weet wint u wel zo’n leuke tas met boodschappen. 
U kunt uw oplossing in de brievenbus doen op DV 157. De sluitingstermijn is 20 juli a.s. 
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Patat en kip 
 

De Activiteitencommissie gaat weer trakteren. U kunt patat bestellen en deze keer 

met een heerlijk gegrilde kippenpoot erbij. De kippenpoot is bereid door de 

Stompwijkse kaasboer. Deze aanbieding is voor al onze bewoners dus ook voor 

de Frekeweg. 

Vanaf zaterdag 4 juli tot donderdag 9 juli kunt u tussen 17.00 en 22.00 uur bestellen 

bij Nico Stapel 06-40 95 95 19. Let op na 22.00 uur worden er geen bestellingen 

meer aangenomen Het Duiventilteam zal de traktatie bezorgen op vrijdag 10 juli 

tussen 16.00 en 18.00 uur. 

 

Hartelijk dank 
Via deze weg wil Stichting Duivenvoorde alle sponsors nogmaals hartelijk bedanken 

voor hun hulp en betrokkenheid zodat onze bewoners met regelmaat heerlijke 

patat (soms zelfs met snack) kunnen eten in deze moeilijke coronatijd. 

Wij kunnen onze sponsors en vrijwilligers niet vaak genoeg bedanken, want zonder 

onze sponsors en zonder onze vrijwilligers was dit mooie initiatief er niet geweest!! 

De sponsors: 

Activiteitencommissie 

De Wit Snack 

Bakkerij Remmerswaal 

Kruithof aardappel 

Erik van Brecht maatwerk in timmerwerken 

Ad van Geloven 

Ron Ginus 

Smits uien 

Wim Meutstege 

RKAVV 

Sligro 

Verswinkel Vreeburg 

De Stompwijkse kaasboer 

Jim Knijnenburg 

Bewoners 

Vlietwensen 

Rotary club 

Alle chauffeurs die de boodschappen hebben gehaald 
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Benodigdheden  
 

Stukje ui 

1 kleine courgette 

1 eetlepel pesto 

2 dl (groente)bouillon 

                     met minder zout 

6 sprietjes bieslook 

 

Bereiding 
 

Snijd het stukje ui klein. 

Was de courgette, en snijd hem in blokjes. 

Fruit de ui zachtjes in de pesto. 

Voeg de stukjes courgette toe met de bouillon 

en kook dit in 15 minuten gaar. 

Pureer de courgettemassa met de staafmixer 

en door een zeef. 

Breng de puree weer aan de kook. 

Was de bieslook en knip de sprieten klein. 

Garneer de soep met de bieslook. 
 
 

                 
 

 

Benodigdheden 
 

2 takjes peterselie 
2 eetlepels vloeibare margarine 
1 teentje knoflook 
1 klein volkoren stokbrood 

Bereiding 
 

Was de peterselie en knip de takjes klein. 
Meng de peterselie en wat peper  
door de margarine. 
Pers het teentje knoflook er boven uit. 
Snijd het stokbrood schuin in plakken 
van ca. 2 cm dik, maar snijd de plakken niet 
helemaal door. 
Besmeer de sneden dun met de knoflook-
margarine. 
Verpak het brood in aluminiumfolie en 
rooster het in een hete oven (200 graden) 
10 tot 12 minuten. 

 

 

Schrijf uw verhaal 
Begin maart werd duidelijk dat we in een vreemde tijd terechtkwamen. 

Wat doet deze tijd met u: waar maakt u zich zorgen over, wat geeft hoop en troost? 
Wat hebben we samen gedaan? Misschien wilt u dit met ons delen in de Nieuws-
brief. We hopen dat de beperkende regels niet lang meer duren. Dan zal ook niet 
meer elke week een Nieuwsbrief verschijnen. Als het zover is, willen we een num-
mer maken met daarin een terugblik. Met uw verhaal, uw ervaring? 


