
AFDELING – DEN HOORN    MEI   2021
----------------------------------------------------------------------------------------------

NIETS MEER
 Niets meer op de plek waar eerst haar huis stond,

Niets meer waar ze eerst speelde,
Waar ze vrolijk opgroeide..... Terug in de tijd,

Toen het enige waar ze bang voor was, het monster onder het bed was,
Niet wetend wat er komen zou. Hoeveel tranen ze zou laten,

Hoeveel mensen ze zou kwijtraken. Hoe donker de dagen zouden zijn,
Onverwacht was alles weg. Oorlog is een heel ander soort monster,

Veel groter en veel enger....  Niet alleen onder je bed. Overal.
2010 Maryam Alaoui

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

LEKKERS bij HOLTKAMP !
De tegoedbon, die u eind januari in de brief over de contributie heeft aangetroffen, is nog geldig in
de maand april. Dus graag vóór 1 mei de bon besteden.

Het  JAARVERSLAG en OPROEP voor een lid KASCOMMISSIE 
Eind januari  is het jaarverslag van PCOB afdeling Den Hoorn tegelijk
met het Magazine en de nieuwsbrief van februari bij u in de bus gedaan.
Op de jaarcijfers is geen commentaar gekomen. Daarmee is het bestuur
officieel gedechargeerd. Jan Eijgenraam heeft  inmiddels de financiële
verantwoording bij  de landelijke PCOB ingeleverd. Het bestuur hoopt
nog wel op een telefoontje van een PCOB-lid dat zich beschikbaar wil
stellen als lid van de kascommissie voor 2021. Ton van der Roest heeft
die  taak  in  2020 gedaan,  samen met   Leny  Roodenburg.  Ton  is  volgens  de  reglementen  nu
afgetreden. Wie wil hem opvolgen en Leny komen versterken in de kascommissie van 2021 ?

De ONTMOETINGS-middagen
Vorig jaar februari konden we nog net genieten van de feestelijke jaarvergadering. Daarna is alles
op slot gegaan vanwege de pandemie. Er is dus al meer dan een jaar geen ontmoetingsmiddag
meer  geweest.  Gelukkig  is  er  wel  contact  met  de  leden  via  de  Nieuwsbrief.  Ook  worden  er
telefoontjes gepleegd en kaarten verstuurd.  Maar er gaat  natuurlijk  niets boven daadwerkelijke
ontmoetingen. Het bestuur mist dat enorm en wij denken stiekem dat u onderhand ook reikhalzend
zult uitkijken naar onze gezellige middagen. Nog even geduld...  als iedereen is gevaccineerd wordt
het vast mogelijk om weer wat te organiseren. Maar..  dat zal níet voor de zomer zijn. Wij denken
eerder aan oktober. En als we weer met wat meer mensen bij elkaar mogen komen, dan is het
wellicht ook weer leuk om met elkaar naar de chinees te gaan. Zodra een ontmoetingsmiddag of
een andere activiteit in het vat zit, leest u dit natuurlijk in de nieuwsbrief, dus houd die in de gaten. 

De DIGITALE wereld
Toen we nog jong waren konden we ons niet voorstellen dat later vrijwel alle zaken met behulp van
de  computer,  laptop,  tablet  of  smartphone  via  het  internet  geregeld  zouden  moeten  worden.
Contacten  met  bijvoorbeeld  de  banken,  gemeenten,  verzekeringen,  belastingen  of
energiebedrijven  ...   bijna  álles  gaat  tegenwoordig  digitaal  via  het  internet.  Het  wordt  steeds
moeilijker om bij instanties telefonisch zaken na te vragen of te regelen. 

Het is voor de zeer ouden onder ons bijna onmogelijk om die digitale wereld zich zó eigen te
maken dat ermee gewerkt kan worden. Deze ouderen zijn daardoor extra afhankelijk van hulp van
familie of vrienden. Dat is niet erg maar voor “jongere ouderen” wel een gegeven om serieus over
na te denken...  “wil ik straks afhankelijk zijn of ga ik zelf digitaal slagvaardig worden?”. En dat
laatste is zeker aan te raden. 



De Bibliotheek  in  Den  Hoorn  begint  in  de  maand  mei weer  met  een  cursus  voor  beginners,
deelname is gratis. Bel 085-0436741, kies 2 en geef u snel op! 

Maar er is nog een kanaal dat heel behulpzaam kan zijn. En dat is SeniorWeb. Stel dat u al een
klein beetje de weg kunt vinden in de computer of op uw tablet dan is lid worden van SeniorWeb
een regelrechte aanrader. U kunt er terecht met al uw hulpvragen en het lidmaatschap is slechts
€34,- per jaar. Er worden door SeniorWeb ook computerlessen in de buurt gegeven (als Covid het
toelaat), maar u kunt er ook veel lessen online volgen. Er komt vier keer per jaar een tijdschrift uit
vol  met  tips  voor  zowel  beginners  als  gevorderden.  Neem  maar  eens  een  kijkje  op:
www.seniorweb.nl en ik wil wedden dat u ook enthousiast wordt. 

Azen op de ERFENIS
Dat was de titel van een tv programma van twee maanden geleden. Nee, het was geen spannende
detective,  het  ging  namelijk  over  financiële  ouderenmishandeling.  Zoals:  bankrekeningen leeg-
trekken,  boodschappen betalen met  de pinpas van moeder  en mantelzorgers  die  plotseling in
testamenten  opduiken.  Wat  begint  als  mantelzorg,  ontaardt  geregeld  in  het  misbruiken  van
vertrouwen. Jaarlijks overkomt het  duizenden ouderen. De overheid heeft financiële ouderenmis-
handeling al sinds 2011 op de agenda staan. Zo moeten verschillende instanties als “Veilig Thuis”
en gemeenten het financieel uitbuiten van ouderen voorkomen, signaleren en stoppen. Daartoe is
in Midden Delfland de alliantie “Ouderen in veilige handen” actief en namens onze PCOB is Jan
Eijgenraam daar lid van.

Hoe maakt u de kans dat u zelf financieel misbruikt wordt, zo klein mogelijk? Een paar tips:
- Denk vooruit. Wie gaat uw financiën doen als u dat zelf niet meer kunt? Ga in gesprek met die
personen. Leg eventueel bij de notaris officieel uw wensen en toekomstige volmachten vast in een
“levenstestament”. Let op: geef nooit één iemand een volmacht zonder toezicht. Kies ook iemand
die toezicht houdt, of kies voor twee volmachten. Laat altijd één paar extra ogen meekijken, ook al
vertrouwt u de ander. 

- Doet iemand anders de boodschappen? Vraag de bank om een aparte  boodschappenrekening
voor u te openen met bijbehorende pas. Daar kunt u maandelijks automatisch een vast bedrag op
laten storten. De mantelzorger kan dan met díe pas pinnen. Geef nooit uw pinpas en pincode mee
van  uw  gewone  betaalrekening.  Ook  niet  aan  familie.  Het  misbruik  begint  vaak  met  kleine
bedragen die extra gepind worden. U kunt het de mantelzorger ook laten voorschieten en u maak
daarna zelf via de bank het bedrag  over of u betaalt het contant.

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. 
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 kierstandhouder plaatsen ?  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

VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772

GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407


