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IN DE STAL
Ga dit Kerstfeest eens de stal in, kom en zet je bij Hem neer,
misschien dat je in dit Kindje iets herkent van God de Heer.

Leg eens af, dat jachtig streven, bij de kribbe is het stil,
in je hart moet kalmte wezen, dan versta je eerst Zijn wil.

Kijk niet naar anderen met hun gaven, naar hun wierook en hun goud,
in de stal ben je met Jezus en 't is dit Kind dat van je houdt!

Zet je neder bij de kribbe, - in een stal kun je niet veel-
wees stil, kijk naar Jezus: vrede, Kerstvrede is dan je deel

Els Hengstman

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

Overleden: 
 – Op 3 november is op 86 jarige leeftijd Lien Zonneveld-Vellekoop overleden. Op de kaart staat: 
“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn
voorbij, en de zee is er niet meer”.
 – Op 6 november is Ad Vlasblom overleden. Ad mocht 95 jaar worden. Op de kaart staat:  Alles
stroomt (Panta rhei – Hertaclitus).
 – Op 9 november is op 88-jarige leeftijd Dhr. Konig overleden. Hij woonde Chopinlaan 221 te Delft.

Kerstmis en de Jaarwisseling in Corona-tijd
We beleven met elkaar een bijzondere periode. Door Corona zijn de contacten met familie en
vrienden beperkt geworden. Met name met de kerstdagen zouden we zo graag  onbekommerd en
onbeperkt met familie en vrienden bij elkaar willen zijn. Vooral voor onze leden die op hoge leeftijd
zijn, zou het zo fijn zijn als zij kunnen worden omringd door hun geliefden. Bij menig hoogbejaarde
komt wellicht de gedachte op... “dit is misschien wel mijn laatste kerstviering...”. Ook de jaarlijkse
gezamenlijke  adventsviering  in  De  Kickerthoek  kan  niet  doorgaan  helaas.  Het  bestuur,  en
daarbinnen de dames van Lief & Leed, realiseren zich maar al te goed dat er momenteel veel
eenzaamheid en verdriet kan zijn. U weet toch dat u altijd een luisterend oor vindt als u één van
ons wilt bellen! Aarzel niet maar pak gewoon die telefoon:
Annie Noordzij:  015-2560756 Willy Fonkert:  015-2130353 Jeanne Lupker:  015-2564090
Martie vd Roest:  015-3646875 Margo Eijgenraam: 015-2615465

Halverwege december gaan de leden van het bestuur en de vrijwillige bezorgers bij al onze PCOB-
leden thuis een mooie plant afgeven met een kerstkaart.  U krijgt ook van ons een herbruikbaar en
wasbaar mondkapje, gemaakt van zacht katoen. En weet dat wij ook in deze rare tijd aan u denken. 

Er lijkt nog niet op korte termijn een einde te komen aan de pandemie. Het bestuur heeft derhalve voor
het  komende seizoen nog geen sprekers voor onze contactmiddagen uitgenodigd.  In de afgelopen
maanden hebben wij sprekers moeten afzeggen of verzetten en wéér afzeggen. We houden nu maar
even pas op de plaats. U begrijpt dat ook wij reikhalzend uitzien naar het moment dat wij elkaar weer
mogen ontmoeten op onze gezellige woensdagmiddagen. Zodra dat weer kan, hoort u dat van ons!

Vallen, de sluipmoordenaar voor ouderen
Ieder  jaar  zijn  er  weer  meer  65-plussers  die  op  de  spoedeisende hulp  terecht
komen  na  een  val  in  of  bij  huis.  In  2019  waren  dat  109.000 senioren.  De
voorspelling is dat de cijfers in 2020 nog hoger zullen liggen. 

Enige voorbeelden van wat u zelf kunt doen om vallen te voorkomen:
• Zorg voor voldoende verlichting als u naar de gang, de wc of naar boven

gaat en loop weldoordacht en zonder haast. 
• Leg geen losse kleedjes neer; en als u dat perse wel wilt, voorzie deze dan

van antislipstroken.



• Snoeren door het huis vragen om ongelukken, haal ze weg en zorg dat bijv. schemerlampen
dicht bij het stopcontact staan.

• Gebruikt u een rollator of een stok? Pak die dan OOK voor een korte afstand in huis. En
probeer zoveel als mogelijk uw telefoon bij u te dragen.

• Klim nooit op een stoel om “even” iets van de bovenste plank te pakken, maar haal er een
veilig trapje bij met een hoge beugel zodat u zich goed vast kunt houden. 

• Leg geen spullen op de trap en zorg voor eventuele extra leuningen in de trapopgang.
• Een beugel en/of stoeltje in de douche en een antislipmatje helpen u veiliger douchen. 

Mocht u toch komen te vallen, blijf rustig, druk op uw persoonlijk alarm of bel 112. 

De winnaars van de puzzel Ouderendag
Eind  oktober  werden  door  Wil  van  Paassen  en  Margo
Eijgenraam de 20 prijzen uitgereikt aan de winnaars van de
puzzel.  Deze winnaars waren door  loting bepaald want  er
waren in Den Hoorn 46 goede inzendingen.  De oplossing
was:  Dit  jaar  vieren  we  de  dag  van  de  ouderen  thuis
vanwege  corona.  De  prijs  bestond  uit  een  kistje  of  een
knapzak (een leuke grote rode boeren zakdoek) met daarin
een royaal aanbod van heerlijke streekproducten.  De inhoud
van het kistje en de knapzak was exact hetzelfde en werd
geleverd door een ondernemer uit Midden-Delfland.

Noteer in uw Agenda 
De Dorpskamer in De Kickerthoek is open. Loop gewoon binnen. Ook op afstand is het gezellig om
anderen te ontmoeten, een kopje koffie te drinken, een kaartje te leggen of het laatste nieuws met
elkaar bespreken.

Elke maandagmiddag van 14.30 – 17.00 uur.
Elke donderdagochtend van 10.00 – 12.30 uur.

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 
LEDENVOORDEEL: Met vóóraf een lidmaatschapsbrief van uw PCOB (vraag aan Jan Eijgenraam) krijgt u

5% korting van de OPTICIEN in Den Hoorn bij aanschaf van een bril of zonnebril. 
RIJBEWIJSKEURING: U kunt momenteel in Delft alleen terecht bij Rijbewijskeuringsarts in buurthuis Het 

Buitenhuis aan Buitenhofdreef 274. 
Alleen ná afspraak via Tel. 036-7200911 of via www.rijbewijskeuringsarts.nl

KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u klusjes te willen verrichten, tegen een gering tarief. Een 
extra leuning of beugel laten plaatsen 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@alupker.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:

RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-2615013

JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772 GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND,  Kopieerwerk

VAN  DER LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407 VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898


