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Vandaag !
Vandaag is de dag, hij komt maar één keer
Morgen, dan is het vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet van het leven, het mag,
maar doe het vandaag, want vandaag is de dag !

Toon Hermans
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overleden: Op 31 juli is onverwacht, maar in haar eigen vertrouwde omgeving, mw. E. Kok – de
Ruiter overleden, zij mocht 86 jaar worden. Zij woonde aan het Prinsessenpad. 

De ontmoetingsmiddagen gaan weer van start ! Te beginnen woensdag 22 september
Op 22 september hopen we u weer te mogen ontmoeten in de grote zaal van De Kickerthoek. We
hebben geen spreker uitgenodigd, dat doen we weer in oktober. We willen deze middag benutten
voor gezellige ontmoeting met gratis koffie/thee en eventueel een spelletje. Misschien moeten we
nog wel de ruimte meer dan voorheen ventileren, neem dus een vestje mee. 

De ontmoetingsmiddag op 27 oktober gaat over Albert Schweitzer
We gaan genieten van de boeiende verhalen rond Albert  Schweitzer.  De verteller  én  onvolprezen
organist uit Rotterdam is  Aad van der Hoeven. Aad zal vertellen over Schweitzer, maar zeker ook over
zijn eigen passie, namelijk het kerkorgel, én hij zal muziek maken. Aad zelf zegt hierover het volgende:
“Al van jongs af aan ben ik gegrepen door de orgelmuziek van Bach gespeeld door Albert Schweitzer.
Ik las veel over hem en over zijn werk als arts in Lambarene en schreef hem brieven. Via het toen
bekende luchtpostpapier kwam er antwoord en wenste hij mij veel succes met mijn orgelstudie”. Het
belooft een mooie en interessante middag te worden.

De ontmoetingsmiddag op 24 november: Verborgen achter een kerkorgel
Anja Matser komt beeldend vertellen over het grote geheim van de Breepleinkerk in Rotterdam. Op
de zolders boven het orgel zaten Joodse gezinnen ondergedoken. Een zeer bijzonder verhaal van
moed en vertrouwen over “Het Achterhuis” van Rotterdam. 

Ouderendag op vrijdag1 oktober 2021....  U komt toch ook meegenieten? 
Wij  nodigen  u  van  harte  uit  voor  deze  feestelijke  dag  in  de
voetbalkantine van SV Den Hoorn. Het dagprogramma begint om 10.00
uur  met  koffie.  U  wordt  verrast  met  een  bijzonder  leuk  programma
gepresenteerd  door  niemand  minder  dan  Jos  Thomasse.  Verder
natuurlijk de gezellige borrel en daarna de lunch. Om 14.30 uur nemen
we weer afscheid van elkaar. U hoeft zich niet op te geven maar uw
komst stellen we zeer op prijs. U kunt “De Mus” vragen u te brengen.

Wie gaat er mee naar de Chinees op woensdag 6 oktober?
Gezellig bijpraten en onderwijl genieten van een heerlijke maaltijd. Om 17.30 verzamelen we bij het
restaurant. Graag opgeven bij Annie Noordzij, tel. 015-2560756. U hoort dan ook van haar hoeveel
bijdrage via incasso geïnd zal gaan worden.

Oproep aan de Tweede Kamer: Maximeer eigen bijdrage geneesmiddelen ook in 2022 
Sinds 2019 betalen mensen maximaal een eigen bijdrage van € 250 voor geneesmiddelen, maar
dit maximum zou per 1 januari 2022 komen te vervalen. KBO-PCOB roept de Tweede Kamer op
om deze maximering in stand te houden. Ook moet de Kamer voorkomen dat het eigen risico
volgend jaar automatisch gaat stijgen.   

Bron: gedeeltelijk uit KBO-PCOB.nu van 18 juni 2021

Andere samenwerking tussen PCOB en KBO
Sinds 2016 bundelen de Unie  KBO en de PCOB op landelijk  niveau hun krachten,  wat  heeft
geresulteerd in de oprichting van de vereniging KBO-PCOB. Met ingang van 1 juli 2021 zijn de 



Unie KBO en de PCOB –  met  behoud van eigen identiteit  –  een federatie* aangegaan, om de
samenwerking te versterken en een eenduidige stem te kunnen laten horen aan bijv. de ‘Haagse’
overlegtafels. Met meer dan 200.000 leden is KBO-PCOB de grootste senioren-organisatie van
Nederland met een sterk netwerk van lokale afdelingen en richt zich op thema’s als  wonen &
bouwen, welzijn & zorg, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving. 

Uit de ledenraadvergaderingen van 11 juni:
Er is een plan ontwikkeld om in de komende jaren de samenwerking binnen de verenigingen op
verschillende  manieren  te  versterken.  Ingezet  wordt  op  de  verbetering  van  de  samenwerking
tussen de beroepskrachten van de provinciale KBO-bonden aan de ene kant  en de regio-  en
provinciaal coördinatoren en consulenten PCOB aan de andere kant. Ook wordt gewerkt aan het
versterken van de samenwerking tussen de lokale afdelingen** van de beide verenigingen. Er komt
budget beschikbaar om de afdelingen te ondersteunen. Het vitaliseren van afdelingen is een heel
belangrijk aandachtspunt: het helpt om het lokale belang van KBO-PCOB duidelijk te maken én het
zal helpen om leden te behouden en nieuwe leden aan te trekken.

In de loop van de afgelopen jaren zijn de begrotingen van de Unie KBO, de PCOB en KBO-PCOB
verweven geraakt.  Dit  was begrijpelijk  omdat  de insteek was dat  de beide organisaties steeds
nauwer zouden gaan samenwerking. Nu die nauwe samenwerking is veranderd in een federatieve
samenwerking zijn ook de begrotingen ontvlochten. Het is nu duidelijk wat ten laste en ten bate
komt van welke vereniging.
*federatie: Een federatie is een vorm van samenwerking tussen in hoofdzaak gelijkgerichte lichamen. Federaties
behouden een zeer grote mate van zelfstandigheid. 

** ook in Den Hoorn gaat  binnenkort de PCOB met de KBO  om de tafel  voor overleg over samenwerking. 

Noteer vast in uw Agenda 
De ontmoetingsmiddagen beginnen om 14.30 uur, met een inloop om 14.00 uur met thee en koffie.
  Woensdag 22 september: De 1e Ontmoetingsmiddag na de Corona-lockdown.
  Vrijdag 1 oktober: Viering Internationale Ouderendag in de voetbalkantine van SV Den 

Hoorn.
  Woensdag 6 oktober: Gezellig naar de Chinees. Opgeven bij Annie Noordzij.
  Woensdag 27 oktober: Aad vd Hoeven over het bijzondere leven van Albert Schweitzer.
  Woensdag 24 november: Het bijzondere verhaal over een kerk in Rotterdam in de oorlog.

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. 
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. 
Nieuw slot plaatsen, ketel bijvullen of 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:

VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-261501 GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk 
VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898 VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407

JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772 RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040
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