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Als er muren voor ons staan, Als er bergen voor ons oprijzen
doe ons dan de gaten zien doe ons dan de paadjes zien
waar het licht doorheen valt, waar onze voeten kunnen gaan,
waardoorheen we verder kunnen kijken. waarlangs we verder kunnen komen

Als de mist ons overvalt, En God, misschien,
doe ons dan de kansen zien als we moed hebben
om stil te staan, stilte te voelen help ons dan ook ze te maken
waarin we bij U kunnen komen. die gaten...  die paadjes...  die kansen !

Rob van der Kraan 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVERLEDEN
Ons bereikte via het landelijk bureau het bericht dat op 23 december mevrouw M.W. Looije – van
der Loon is overleden. Zij mocht 91 jaar worden en woonde De Hoop 41 in Delft.

ONTMOETINGSMIDDAGEN in januari en februari
De jaarvergadering op 26 januari kon niet doorgaan. Het bestuur kon dat helaas niet tijdig melden
via  de  nieuwsbrief.  De  ontmoetingsmiddag van  woensdag  23  februari,  met  als  onderwerp  De
Griekse  Goden, kon  gelukkig  wel  doorgaan. Als  u  deze  nieuwsbrief  ontvangt,  is  die  middag
inmiddels geweest. 

ONTMOETINGSMIDDAG woensdag 23 maart: De verdwenen goudstaven !
In  de  vorige  nieuwsbrief  heeft  u  kunnen  lezen  dat   Daniël  van  den  Bos  uit  Ede  ons  het
waargebeurde en spannende verhaal komt vertellen over de verdwenen goudstaven. In 1946 wordt
bij het uitdiepen van de Nieuwe Waterweg goudstaven opgebaggerd. Hoe kwamen die daar en van
wie  was  dat  goud?  U  bent  hartelijk  welkom  om  te  komen  genieten  van  onze  gezellige
ontmoetingsmiddag met koffie, thee, koekjes en een goed verhaal !

PANNENKOEKEN eten in 't Sonnetje op woensdag 6 APRIL  U gaat toch ook mee ?
Het kan weer... dit jaarlijkse leuke uitje. Op woensdag 6 april gaan we genieten van de bekende
heerlijke pannenkoeken. Wel vooraf opgeven bij Annie Noordzij. Tel 015-256 07 56.  U hoort dan
meteen van Annie hoe uw bijdrage wordt geregeld, want uw portemonnee kunt u  thuislaten. U kunt
metten ook aangeven of u vervoer nodig heeft of, nog fijner, wie er met u kan meerijden.

HET gezellige UITJE met de bus op WOENSDAG 8 JUNI
In de afgelopen twee jaren is door Corona ons jaarlijkse busuitje niet gelukt.
Maar dit jaar lijkt het door te kunnen gaan. Nooteboom Tours heeft voor ons
dezelfde leuke tocht ingepland die we 2 jaar geleden voor ogen hadden. We
vertrekken om 09:00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Dijkshoornseweg.
We gaan naar Rijsbergen in Brabant, daar is een grote aardbeienkwekerij
waar  we koffie drinken, natuurlijk met aardbeienvlaai. Zij die willen, kunnen
een rondleiding krijgen. Daarna rijden we naar Hilvarenbeek alwaar we bij

de Beekse Bergen gaan lunchen. Vervolgens komt er een Ranger aan boord
en  gaan  wij  op  safari  met  deskundige  uitleg.  Als  we  de  Afrikaanse  dieren
vanachter  veilig  glas  hebben  bewonderd,  is  het  tijd  voor  een  drankje  met
bitterballen.  Vervolgens rijdt  Mark ons terug naar  Den Hoorn waar  we rond
18:00 uur  aankomen.  Rollators  mogen uiteraard  mee,  er  wordt  héél  weinig
gelopen dus ook mensen die slecht ter been zijn kunnen zich met een gerust
hart opgeven. Dat kan reeds vanaf nu bij Margo Eijgenraam, Tel. 015-261 54
65. De reis kost €71,00 maar vanwege de erfenis van mw. Jacobs mogen onze
leden mee voor slechts €25,00. 



Nogmaals Contributie
Als het nog niet is gebeurd wilt u dan alsnog de contributie betalen? U heeft vorige maand daarover
een brief gehad. De leden die een incasso hebben ingevuld hoeven natuurlijk niets te doen, bij hen
wordt  de  contributie  eind  februari  automatisch  afgeschreven.  Na  onze  oproep  in  de  vorige
nieuwsbrief hebben 3 leden ook een incasso-formulier ingevuld, waarvoor dank, u helpt daarmee
de penningmeester met zijn vele werk voor de PCOB. Over financiën gesproken, ons lid Jeanne
Bouwmeester bood zich spontaan aan als lid van de kascommissie voor het boekjaar 2022. Dank !!

Belt de bank u wel eens?
Die kans is vrij klein want let op: de bank belt u vrijwel NOOIT. Als een zogenaamde medewerker van
een bank u toch belt, dan heeft u te doen met oplichterij. En dat kan heel geraffineerd. Een PCOB-lid
vertelde dat de bank haar belde met de mededeling dat er geld naar Roemenië zou moeten worden
overgemaakt, of dat klopte?? “Nee dat klopt niet, ik heb geen contacten in Roemenië”. 
Toen zei  de zogenaamde bankmedewerker:  “dan  zal  ik  dat  verhinderen maar  dan heb ik  wel  uw
gegevens nodig …....!” Oei, foute boel dus. Want met de gegevens die u in goed vertrouwen verstrekt,
wordt uw rekening vakkundig en volledig geplunderd. In het geval van ons lid is het gelukkig goed
afgelopen. Indien u twijfelt,  altijd zélf  uw bank bellen met het bij  ú bekende nummer van uw bank,
voordat u actie onderneemt.

Noteer vast in uw Agenda 
De ontmoetingsmiddagen beginnen om 14.30 uur; inloop om 14.00 uur met thee en koffie.
 Woensdag 23 maart: Daniël van den Bos over het goud dat in de oorlog bij de Nieuwe 

Waterweg verdween. Heel spannend!

 Woensdag 6 april: Pannenkoeken eten in 't Sonnetje. Opgeven bij Annie. Tel. 015-256 07 56

 Woensdag 20 april: De SWMD organiseert een ochtend met een notaris over het levens-
testament. Houd De Schakel in de gaten voor meer informatie hierover !

 Woensdag 27 april: Koningsdag, dus geen ontmoetingsmiddag, daarom dit jaar wel een 
ontmoetingsmiddag in de maand mei.

 Donderdag 28 april: Feest voor de ouderen bij 70-jarige Voetbal, zie de posters in ons Dorp.

 Woensdag 25 mei: extra ontmoetingsmiddag omdat die in april verviel. Wij gaan deze middag
alles horen over het mooie werk van de Wilde Ganzen. 

 Woensdag 8 juni: Busreis naar Brabant. Opgeven bij Margo. Tel. 015-261 54 65

Dorpskamer: Elke maandag van 14.30 – 17.00 uur en elke donderdag 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 

RIJBEWIJSKEURING: U kunt momenteel in Delft alleen terecht bij Rijbewijskeuringsarts: Kantoorgebouw 
White Park, Poortweg 4 te Delft. 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. 
Klemmende deur of bijvoorbeeld een brandalarm ophangen?  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

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

VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772


