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     Gebed van Jezus in Getsemane

Het volk dat oordeelt, zal mij haten In uw nabijheid zal ik sterven
mijn hart voelt als een koude steen, de donkere koude nacht in gaan,
ik voel me troosteloos verlaten, ik sterf en overwin het leven,
mijn Vader, laat me niet alleen. omdat u mij weer op laat staan.

Op anderen kan ik niet bouwen Dan zal de vijgenboom weer bloeien
de wakers slapen, ik ben bang, en juichen in oneindigheid,
al biddend kom ik met mijn vragen, voor wie gelooft is er nieuw leven,
ik voel Uw adem op mijn wang. de zonde is verleden tijd.

Cobie Verheij
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVERLEDEN:
Op  7  december  jl.  is  mevrouw Krommenhoek  overleden.  Zij  woonde  met  haar  broer  aan  de
Drogerij; ze mocht 88 jaar worden.

Géén LEDENVOORDEEL meer bij de OPTICIËN
Met ingang van 1 maart 2021 is “OOG voor OGEN” in Den Hoorn helaas gestopt
met het geven van 5% korting aan leden van de PCOB. 

Heeft u de CONTRIBUTIE al betaald?
Nog niet  alle  contributies  zijn  binnen.  De leden die  een machtiging hebben gegeven aan Jan
Eijgenraam hoeven zich over de betaling geen zorgen te maken. Wilt u dat ook? Bel Jan (015-261
54 65) en hij zorgt ervoor dat ook ú een machtiging kunt invullen. Voor ú erg makkelijk maar óók
voor  de  financiële  administratie.  Met  een  machtiging  kunt  u  Jan  dus  een  handje  helpen.  Bij
opzeggen van het lidmaatschap, bij overlijden of op uw verzoek, wordt door Jan Eijgenraam de
machtiging natuurlijk onmiddellijk stopgezet. 

Iets LEKKERS halen bij HOLTKAMP !
De brief  die u over de contributie ontving bevat een tegoedbon. U kunt  deze afknippen en bij
Holtkamp in Den Hoorn naar eigen keuze besteden. Dat kan in de maand maart of april.... Doen ! 

KBO-PCOB pleit voor rigoureuze VERMINDERING van de stapeling ZORGKOSTEN
Het eigen risico zorgverzekering blijft t/m 2021 bevroren op €385.
Het  is  inmiddels  2021  en  wat  gebeurt  er  daarna?  Marcel
Sturkenboom, directeur KBO-PCOB vindt dat het tijd wordt voor
afschaffing van het  eigen risico of  op z'n minst  een rigoureuze
verlaging! 

Verder is er tot 2022 een tijdelijke regeling dat men per jaar nooit
meer dan 250 euro eigen bijdrage voor medicijnen betaalt. KBO-
PCOB vindt dat deze regeling permanent moet worden. 

Mensen met een beperking of chronische ziekte, waaronder veel senioren, betalen daarnaast ook
nog  voor  niet-verzekerde  zorg,  zoals  hulpmiddelen,  fysiotherapie  en  maaltijdvoorzieningen.  U
begrijpt dat zo'n stapeling enorm kan oplopen. Daarom pleit de KBO-PCOB ervoor om de stapeling
van zorgkosten definitief te verminderen.

Het is dus van grote waarde dat u lid bent van deze “Vakbond voor de Ouderen” want de KBO-
PCOB behartigt  steeds weer  onze belangen in Den Haag. Zie óók onderstaande artikelen.



CORONA en de IC-bedden
Onder druk van de Tweede kamer ziet minister Van Ark af van het verbod op leeftijdselectie bij een
tekort aan IC-bedden. Zij vertrouwt alsnog op het zorgvuldig afgewogen draaiboek van artsen voor
het onverhoopte scenario bij een tekort daaraan. 

Ook leden van KBO-PCOB hebben bij de voorbereiding van het draaiboek meegedacht en gezegd
dat een leeftijdscriterium in het uiterste geval dus wel bespreekbaar is. Het alternatief, loten voor
een plek op de IC, is voor KBO-PCOB geen optie. Onze KBO-PCOB is dus blij met het besluit van
de minister. 

bron: verkort en aangepast uit KBO-PCOB.nu 15 januari 2021

Breng het PERSOONLIJK contact terug BIJ DE BANKEN
Senioren  zijn  er  duidelijk  over:  Ze  missen  hun  bankkantoor  waar  ze
gewoon even naar binnen kunnen lopen met een vraag. Dat blijkt uit de
ruim 700 meldingen die bij het “Meldpunt Bank Dicht” van  KBO-PCOB
zijn  binnengekomen.  Marcel  Sturkenboom,  directeur  KBO-PCOB  zegt:
“Soms  is  van  de  een  op  de  andere  dag  een  bankfiliaal  dichtgegaan,
zonder  dat  er  een  goed  alternatief  beschikbaar  was.  Veel  senioren
kunnen prima overweg met internetbankieren, maar er is ook een groep
die dit niet kan. Daarom vragen we als KBO-PCOB aan de banken: Richt lokale servicepunten op!”
Om deze oproep extra kracht bij te zetten, heeft KBO-PCOB een pamflet opgesteld, met daarin vijf
belangrijke behoeften van de senioren:

1. Zorg voor persoonlijke contact 
2. Wees bereikbaar 
3. Houd de mogelijkheid om te pinnen en te storten 
4. Bied alternatieven, want niet iedereen is handig met de computer
5. Zorg voor een veilige bankomgeving 

Dit  pamflet  is  aangeboden aan de Rabobank,  ABN AMRO en ING.  Marcel  Sturkenboom:  “Wij
vragen  aan de banken om met deze 5 punten ook echt aan de slag te gaan. We rekenen op hen.
Senioren zijn vaak trouwe klanten en met een lokaal servicepunt geef je degene die een bankfiliaal
nodig heeft, de kans zelfstandig financiële zaken te blijven doen.”

Bron: aangepast uit KBO-PCOB.nu 29 januari 2021

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, 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  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898 RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040

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

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


