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GA MET GOD
Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn, in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Naar Lied 416 uit het Nieuwe Liedboek

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

Een uitje voor onze leden op woensdag 4 of 18 november: 
HIGH – TEA
Wilt u er ook zo graag eens even lekker uit? Nu, dat kan. Na het succes 
bij de Chinees hebben we weer een uitje bedacht. We kunnen Corona-
veilig in De Hooiberg gaan genieten van een uitgebreide High-Tea, met 
veel lekkere hapjes. Dat kan op de woensdagen 4 en 18 november om 
15.00 uur. U betaalt hiervoor slechts €5,- pp. 
Heel graag NU AL opgeven bij Margo Eijgenraam, Tel. 015-261 54 65. 

Wij stinken er toch niet in ! ?  (was dát maar waar!)
De maand  september  stond  in  het  teken  van  Veiligheid.  Of  eigenlijk:  hoe  te  wapenen  tegen
Onveiligheid. In het septembernummer van het KBO-PCOB-magazine, blz. 56, 57
en 58 staat zeer leesbare informatie over hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer
wordt van zeer gewiekste criminelen. In onze nieuwsbrief is er al vaker aandacht
besteed aan hoe te voorkomen dat ú slachtoffer wordt. We kunnen er niet vaak
genoeg op wijzen: gebruik uw gezonde verstand, laat NIEMAND binnen die u niet
kent  en  laat  u  niet  afleiden.  Kortom leest  u  met  veel  aandacht  ons  lijfblad  er
NOGMAALS op na en u wordt een hoop wijzer en een stuk minder arm.

Haal meer uit uw lidmaatschap van de PCOB
Heeft u een tablet, een computer of  een smartphone? Geef dan uw e-mailadres door aan Jan
Eijgenraam via eijgenraam.jan@gmail.com. Hij zorgt er dan voor dat uw e-mailadres bekend wordt
bij  de  landelijke  PCOB.  Vervolgens  krijgt  u  via  de  e-mail  het  Verenigingsnieuws  toegestuurd.
Daarin staan zeer lezenswaardige artikelen en nieuwtjes van onze vereniging. Als uw e-mailadres
al wel bekend is bij de PCOB, maar u daarop NIET het verenigingsnieuws ontvangt, bel dan even
Jan Eijgenraam, Tel. 015-2615465; hij maakt het voor u in orde als u dat wilt. 

Onze geliefde directeur Manon Vanderkaa heeft andere baan
Manon Vanderkaa gaat per 1 oktober aan een nieuwe baan beginnen. Wij zullen haar enorme inzet
voor  de  KBO-PCOB  missen.  Natuurlijk  gunnen  we  de  Vereniging  voor  Verpleegkundigen  &
Verzorgenden Manon als hun nieuwe directeur. En....  via  deze vereniging zal zij nog steeds veel
kunnen betekenen voor ons als ouderen! Tel uw zegeningen.

Week tegen de eenzaamheid van 1 t/m 8 oktober 
Een WEEK ?! zult u misschien denken... Veel te kort... ik ervaar het HELE jaar bij tijd en wijlen
eenzaamheid. En zeker in dit Corona-tijdperk.
Veel activiteiten zijn abrupt gestopt en anderen ontmoeten is niet makkelijk. Het is ook maar de
vraag wanneer we het “normale” leven en onze geliefden weer vrijuit mogen omarmen.
Toch zijn er een paar lichtpuntjes: 

• De Dorpskamer is weer open; u kunt daar elke maandagmiddag van 14.30 – 17.00 uur
terecht en elke donderdagochtend van 10.00 – 12.00 uur. Loop gewoon binnen. Ook op
afstand is het gezellig om anderen te ontmoeten, een kopje koffie te drinken, een kaartje te



leggen of het laatste nieuws met elkaar bespreken. 
• Samen de warme maaltijd nuttigen is ook weer mogelijk. Het smaakt zelfs op anderhalve

meter afstand erg lekker en....  je hoeft niet zelf te koken.
• Ook de beweegactiviteiten gaan weer starten. Óp en óm de stoel. Veel mensen hebben al

ervaren hoe leuk en gezellig dat is. Probeer het gewoon een keer. 
• Wat ook altijd leuk is: even een uitstapje naar de bibliotheek. Een mooi boek uitzoeken,

een tijdschriftje lezen of de krant. Gelijk een reden om even een frisse neus te halen.
Bel voor informatie 015- 262 58 64 of loop even binnen bij  SWMD in De Kickerthoek.

Pensioenvragen
Naast zorgen over gezondheid, zorg en eenzaamheid leven er bij veel senioren ook vragen over
hun  financiële  situatie.  Met  name  de  berichten  vanuit  pensioenfondsen  over  de  kelderende
beurskoersen maken mensen soms onzeker. Daarom zet KBO-PCOB hieronder drie veelgestelde
vragen op een rij:

1. Wordt mijn pensioen nu verlaagd? 
Nee, in 2020 gaat uw pensioen niet (verder) omlaag. Aan de hoogte van uw huidige pensioenuit-
kering verandert dit jaar niets.

2. Hoe zit het met de pensioenen in 2021? 
Of uw pensioen in 2021 omlaag gaat, valt nog niet te zeggen. Dat wordt pas aan het einde van het
jaar duidelijk. Wel weten we al dat de coronacrisis een grote invloed heeft op de aandelenmarkten.
De pensioenfondsen beleggen veel in aandelen en zij zien nu hun dekkingsgraad dalen. Mogelijk
herstellen zij zich op tijd, maar misschien gebeurt dat ook niet. In dat laatste geval zal KBO-PCOB
opnieuw  met  minister  Koolmees  om  tafel  gaan  om  te  bespreken  hoe  korten  voorkomen  kan
worden.  Dat  hebben  we  eind  2019  ook  gedaan  en  niet  tevergeefs.  Wij  willen  niet  dat
gepensioneerden in koopkracht nog verder achterop raken.

3. Wat betekent de coronacrisis voor het pensioenakkoord? 
De onderzoeken en gesprekken rondom het pensioenakkoord lopen – op afstand – door. Ook KBO-
PCOB is  daar,  als  lid  van de klankbordgroep jongeren  en ouderen,  bij  betrokken.  Onze inzet
daarbij  is  onveranderd:  een  toekomstbestendig,  solidair  stelsel  dat  gepensioneerden  weer
perspectief op indexatie biedt.

Bron: KBO-PCOB.nu    23 april 2020
PUZZEL in plaats van de Ouderendag
De ouderendag op 1 oktober kan vanwege Corona helaas niet doorgaan. In de gemeente Midden-
Delfland hebben de Ouderenbonden samen met SWMD daarom bedacht u een Puzzel  aan te
bieden. Deze zit bij dit Magazine en de Nieuwsbrief. Winnaars ontvangen een leuke prijs. U kunt de
opgeloste  puzzel  deponeren  in  de  brievenbus  van  De  Kickerthoek  of  van  M.Eijgenraam,
Warmoesland 45 of mailen naar info@swmd.nl.

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. 

 KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u thuis klusjes te willen verrichten, tegen een gering tarief. 
Een lamp ophangen of een lekkende kraan?  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


