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

Goede God, 
Soms verlang ik ernaar om dicht bij U te zijn en getroost te worden, 

maar dan vind ik het vaak moeilijk om U te voelen. 
Soms verlang ik ernaar om te bidden en om U te vragen om hulp, 

maar dan vind ik vaak niet de woorden om U iets te zeggen. 

Soms verlang ik ernaar om stil te zijn en U te ontmoeten, 
maar dan vind ik vaak niet de rust om U te ervaren. 

Soms verlang ik ernaar om te weten wat U met mij wilt, 
maar dan vind ik het vaak zo lastig om Uw weg te zien. 

Maar soms zomaar ineens, voel ik een warme hand, hoor ik een zachte stem, 
ervaar ik diepe stilte, en zie ik de weg voor me liggen. 

Dan..., dán weet ik dat U er bent.

Uit boekje van de  PKN:  “Help ons U te vinden”

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

Overleden: Op 14 oktober is op 90-jarige leeftijd Piet de Keijser overleden. Hij woonde in de 
Koningin Emmalaan. Op de kaart staat: “Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid”.  

Marcel Sturkenboom interim-directeur van KBO-PCOB
Zoals bekend heeft Manon Vanderkaa per 1 oktober de KBO-PCOB verlaten om
directeur  te  worden  van  de  beroepsorganisatie  van  verpleegkundigen  en
verzorgenden.  Marcel  Sturkenboom  zal  haar  functie  voorlopig  waarnemen.  Het
landelijk bestuur heeft alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking en verwacht
dat hij in zijn functie als interim-directeur van grote waarde zal zijn voor KBO-PCOB.

De HIGH-TEA's  van 4 en 18 november
Die van 4 november is verplaatst naar 25 november, maar de kans is nog steeds erg klein dat die
door kan gaan. De leden die waren ingedeeld voor 4 november zijn allen hierover gebeld. De High-
Tea van 18 november staat nog wel gepland, maar het is vrijwel zeker dat ook die niet door kan
gaan. Iedereen die zich heeft opgegeven voor een High-Tea krijgt bericht zodra er duidelijkheid is. 

Waar een mondkapje al niet goed voor is !
De  puzzel  ter  gelegenheid  van  de  Dag  van  de  Ouderen  is  door  veel  ouderen  opgelost  en
ingeleverd. Uit de 46 inzendingen in de kern Den Hoorn zijn door loting de 20 winnaars bepaald.
Met een mondkapje voor de ogen en de lootjes in een sloop werden in een vrolijke stemming de

lootjes getrokken. Dat gebeurde om de beurt door Wil
van  Paassen  en  Margo  Eijgenraam  van  het  comité
Ouderendag Den Hoorn. De 20  gelukkigen ontvangen
eind oktober  uit  handen van Wil  of  Margo een leuke
verrassing. De winnaars ook van deze plaats natuurlijk
hartelijk  gefeliciteerd  en  we  bedanken  alle  inzenders
voor hun deelname. En als u geen prijs heeft gewonnen
dan heeft  u  toch  kunnen genieten van  een  paar  uur
puzzel-plezier. En dat was vast een welkome afleiding
in dit lastige Corona-tijdperk. 

Reactie op de Troonrede van Manon Vanderkaa
Aan het einde van de Troonrede noemde de Koning het perspectief voor álle generaties. “Want
corona raakt ons allemaal. We moeten ons schrap zetten voor een zware economische terugslag”
We hebben een historische economische krimp, ongekend in vredestijd. In dat opzicht kijken wij
met extra zorg en scherpte naar de koopkrachtvoorspellingen voor volgend jaar, waarin 



gepensioneerden voor het zoveelste jaar op rij achteraan staan. Afhankelijk van
vooral  de  hoogte  van  het  aanvullende  pensioen  kan  die  koopkracht  zelfs
negatief uitvallen, zo blijkt uit cijfers van onder meer het Nibud. KBO-PCOB wil
dat het kabinet daar op ingrijpt. KBO-PCOB vraagt aan het huidige kabinet dan
ook om een verbindende rol te blijven spelen tussen de generaties en groepen
Nederlanders. Niet bezuínigen, maar investéren is het devies. Dus in werkenden
en niet (meer) werkenden. Jong en oud. Mensen met een groot netwerk versus
mensen die eenzaam zijn. Mensen die vitaal zijn, of juist kwetsbaar. Want alleen
zo kan iedereen, jong en oud, inderdaad vanaf zijn eigen plaats een bijdrage
leveren om Nederland weer op te bouwen.

Gedeelte uit commentaar op de troonrede van Manon Vanderkaa, toen nog directeur KBO-PCOB

Digitalisering in de samenleving
Een  inclusieve  digitale  samenleving  waar  iedereen  meedoet,  dat  is  het  uitgangspunt  van  dit
kabinet. KBO-PCOB onderschrijft dit van harte. Dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen wordt
volgens het kabinet nog eens benadrukt door de intelligente lockdown tijdens de coronacrisis. Veel
mensen werken en leren noodgedwongen digitaal vanuit thuis. Maar het is niet vanzelfsprekend
dat iedereen overweg kan met en beschikt over digitale hulpmiddelen. Het kabinet realiseert zich
dat naast de kansen die zijn ontdekt in het benutten van digitalisering, ook is gebleken dat een
aanzienlijk deel van de bevolking zonder hulp digitaal vastloopt. Wat doet het kabinet?

Het  kabinet  zet  hoofdzakelijk  in  op  digitalisering  en  niet  of  in  ieder  geval  veel  minder  op
instandhouding van traditionele vormen van meedoen, zoals papieren hulpmiddelen. Het kabinet
heeft in feite twee lijnen voor ogen en onderneemt daarin een groot aantal acties. De eerste lijn is
internetvaardigheid, de tweede lijn is internetveiligheid.

KBO-PCOB  ziet  ook  de  kansen  die  de  digitale  samenleving  biedt.  Senioren  zijn  in  de
coronaperiode bijvoorbeeld meer gaan beeldbellen en digitaal gaan bankieren. KBO-PCOB sluit
aan bij de acties die het kabinet onderneemt. KBO-PCOB heeft onder andere Tabletcoaches en de
Digibellijn voor die senioren die (de eerste) stappen in de digitale samenleving zetten. Maar... de
acties van het kabinet houden  te weinig rekening met mensen die door digitalisering vastlopen,
omdat digitaal geen optie is voor hen. Passende maatregelen en acties moeten juist ook voor deze
mensen beschikbaar zijn of blijven.

Bron: gedeeltelijk uit KBO-PCOB.NU van 18 september 2020

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 thuis klusjes te willen verrichten, tegen een gering 
tarief. Een piepende deur, een lekkende kraan of de ketel bijvullen ?  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


