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Omstraal ons door de tijd

Te weten dat U bij ons bent, de dagen van ons leven
geeft zoveel kracht, biedt uitzicht, geeft ons moed,

wat wij op aarde ook beleven, 
het raakt ook U, U volgt ons op de voet.

Omstraal ons Heer, Uw heerlijkheid bevrijdt,
met U aan onze zijde, beleven we Uw tijd.

Te weten dat U bij ons bent, de dagen van ons leven,
of dat nu hier of in Uw hemel is, 

te weten dat U ons voor eeuwig blijft omgeven, 
een zekerheid in onze tijd, door Uw geheimenis.

Omstraal ons Heer, Uw heerlijkheid bevrijdt,
met U aan onze zijde, beleven we Uw tijd.

Coby Poelman - Duisterwinkel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVERLEDEN:
Op 8 december is mw. A. de Ruiter-Leenman overleden. Zij woonde aan de Dijkshoornseweg.
Op 10 december is John Eijgenraam overleden. Psalm 116: “God heb ik lief, Hij hoort mijn stem”.

HET JAARVERSLAG 2020
Bij deze nieuwsbrief is het Jaarverslag 2020 gevoegd. In dit  jaarverslag is, zoals gebruikelijk, ook
de verantwoording afgelegd over de financiën van onze PCOB. De kascommissie bestaande uit
Ton van der Roest en Leny Roodenburg zijn bij  Jan Eijgenraam thuis geweest.  Zij  hebben de
cijfers gecontroleerd, in orde bevonden en adviseren de leden om het bestuur te dechargeren.
Leny zal in 2021 deel uitmaken van de kascommissie, Ton treedt volgens de regels af, uit de leden
zal dus een tweede kascommissielid op moeten staan. Het bestuur hoopt op uw telefoontje.

CONTRIBUTIE
Bij dit jaarverslag ontvangt u ook de brief over de contributie. Die is even laag als vorig jaar. De
landelijke PCOB heeft besloten dat ook de afdracht niet verhoogd wordt. Zij die een machtiging
hebben gegeven aan Jan Eijgenraam krijgen een brief waarin duidelijk staat dat men niets hoeft te
doen. Dat is handig. Wilt u dat ook? Bel Jan (015-261 54 65) en hij zorgt ervoor dat u ook een
machtiging  kunt  invullen.  Voor  u  erg  makkelijk  maar  óók  voor  de  financiële  administratie.  Bij
opzeggen of overlijden wordt de machtiging onmiddellijk stopgezet. 

VACCIN, EEN HOOPVOL BEGIN VAN HET NIEUWE JAAR
Door Corona zijn de kerstdagen en de jaarwisseling anders gelopen dan
we gewend zijn. Geen of maar heel beperkt bezoek en geen vuurwerk. Nu,
dat laatste zal door veel mensen en zeker door de ouderen, als zeer prettig
ervaren zijn. Maar voor de jeugd ligt dat anders. Wij keken toen we jong
waren  immers  ook  reikhalzend  uit  om in  de  nieuwjaarsnacht  elkaar  te
ontmoeten en te feesten en daar hoorden vuurpijlen en gillende keuken-
meiden bij. Wij konden daar gelukkig van genieten. Jongeren hebben die
sociale contacten heel erg nodig voor hun ontwikkeling. Zij missen nu hun
vrienden op school en met feestjes. De hoop is nu gevestigd op het vaccin.
Laten we als ouderen royaal zijn aan elkaar en aan de jongeren en ons
massaal laten vaccineren. Zo geven we later in het jaar onze vrienden,
kinderen en kleinkinderen de kans tot ontmoeten en hopelijk ook knuffelen. Daar zijn wij onderhand wel
aan toe.



MEERDERHEID SENIOREN WIL ZICH LATEN VACCINEREN
De meerderheid van de senioren wil zich laten vaccineren tegen het coronavirus.
Bijna driekwart  van de senioren is dit  van plan blijkt  uit  onderzoek opgezet door
seniorenorganisatie  KBO-PCOB.  Marcel  Sturkenboom,  directeur  van KBO-PCOB:
“Dit onderzoek laat duidelijk zien dat ook senioren verder willen. We willen weer op
pad en onze naasten zonder zorgen weer kunnen knuffelen.” Ongeveer een kwart
twijfelt nog, slechts een klein deel zegt nee. De belangrijkste reden om zich niet te
laten vaccineren is de angst voor bijwerkingen, of omdat men zich nooit heeft laten
vaccineren.

Bron: KBO-PCOPB.nu 18 december 2020

TREK IN IETS LEKKERS VAN BAKKERIJ HOLTKAMP ?
De brief  over de contributie bevat  een tegoedbon van € 2,50 voor een enkel  lidmaatschap en
€ 5,00 voor een partnerlidmaatschap. U kunt deze tegoedbon afknippen en bij bakkerij Holtkamp in
Den Hoorn naar eigen keuze besteden. Dat kan in de maand maart of april.
In plaats van een feestelijk koekje op de jaarvergadering, die natuurlijk niet door kan gaan, kunt u
nu thuis genieten van iets lekkers bij de koffie. 

ORCHIDEE VERZORGEN
Geniet u ook zo van de prachtige orchidee die elk PCOB-lid in de week voor kerst kreeg? Ik mag
vermelden dat SION YOUNG PLANTS uit De Lier deze orchideeën tegen een vriendelijke prijs
heeft willen leveren aan onze PCOB. 
Orchideeën zijn subtropische planten, de ideale kamertemperatuur is ± 21º C. Een orchidee heeft
licht nodig, maar houdt niet van de volle zon. Water geven als volgt: in de zomer één keer per vijf
tot zeven dagen en in de winter één keer per tien dagen. Dompel de plant 5 minuten in lauw
leidingwater en laat vervolgens goed uitlekken. De grond moet weer drogen voor de volgende
dompelbeurt.

NOTEER IN UW AGENDA 
De Dorpskamer in De Kickerthoek is tot half februari gesloten. Informeer daarna naar de stand van
zaken.  Normaal  is  de  dorpskamer  open  op  maandagmiddag  van  14.30  –  17.00  uur  en
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: Kantoorgebouw 

White Park, Poortlaan 4 te Delft. 
Alleen ná afspraak via Tel. 036-7200911 of via www.rijbewijskeuringsarts.nl

KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u thuis klusjes te willen verrichten tegen een gering tarief. 
Ketel bijvullen of een piepende deur smeren ?  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:

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

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

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