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Wij wachten op de koning

Wij wachten op de koning die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen totdat Hij komt. 
Wij wachten op de koning: zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen wanneer Hij komt.

Liedboek  461

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

Terugblik op de ontmoetingsmiddag van 27 oktober
Bijna dertig leden waren aanwezig en genoten van Aad van der Hoeven met
zijn  boeiende  verhaal  over  Albert  Schweitzer  begeleid  met  schitterende
pianospel. De zaal hing vanaf minuut 1 aan zijn lippen. Het was heel erg fijn
om op de vertrouwde manier weer een ontmoetingsmiddag met elkaar te
mogen beleven. 

Terugblik op de ontmoetingsmiddag op 24 november
Anja Matser uit Rotterdam vertelde uiterst boeiend over wat er in de oorlog zich afspeelde op de
smalle zolders boven het orgel van de Breepleinkerk te Rotterdam. Daar zaten 7 joden verstopt
voor de Duitsers. Zonder licht, water of toilet en sommigen 34 !! maanden lang. Het was er donker,
ijzig koud in de winter en snoeiheet in de zomer. Nu en dan konden ze even de benen strekken in
het huis van de koster en zijn vrouw. Dat heldhaftige echtpaar ontfermde zich de meeste tijd ook
over de baby die in de winter van 1944 in die onderduik werd geboren. Mensen die durfden klaar te
staan om anderen in een noodsituatie nabij te zijn met gevaar voor eigen leven. De 20 aanwezige
PCOB-leden hebben vol ontroering deze bijzondere geschiedenis meebeleefd. 

Ontmoetingsmiddag woensdag 26 januari 2022: JAARVERGADERING
Altijd een feestelijke bijeenkomst met gratis koffie en thee. Na een korte uitleg over de jaarstukken
en de financiën gaan we met elkaar een leuk en leerzaam spel doen. En, zoals u van ons gewend
bent,  zorgen Willy  Fonkert  en Jeanne Lupker  ook dit  jaar  weer  voor  mooie  prijsjes.  Natuurlijk
worden onze vrijwilligers traditiegetrouw deze middag extra in het zonnetje gezet als dank voor al
hun inspanningen.

Ontmoetingsmiddag woensdag 23 februari: In welke Goden geloofden de Grieken
Heeft u altijd al willen weten welke Goden voor de Grieken van betekenis waren en waaróm zij in
deze goden geloofden? Diana de Wild is drs. in de Oudheidkunde. Zij werkt o.a. bij het museum
voor  Oudheden  in  Leiden,  daarnaast  geeft  zij  colleges  over  de  Oudheid.  Zij  kan  boeiend  én
smakelijk vertellen over die Goden en hun betekenis. U zit aan uw stoel vastgeplakt!

Corona en de feestdagen
Het gaat nog niet de goede kant op met de besmettingen. Dat kan betekenen dat we de komende
feestdagen slechts in een kleine kring kunnen vieren. Deze dagen zijn voor sommige mensen toch
al niet zo feestelijk door eenzaamheid, verdriet of zorgen om dierbaren. In de decembermaand
komen de leden van uw bestuur en vrijwilligers u letterlijk een lichtje brengen en woorden van hoop
in de vorm van een boekje. U allen toch goede dagen toegewenst en een voorspoedig 2022. 

Verhoogde tarieven in De Kickerthoek
U heeft het misschien al gehoord...  de tarieven voor gebruik van de grote zaal in
De Kickerthoek incl. 2 keer koffie of thee zijn bijna verdubbeld. We zullen voor de
ontmoetingsmiddagen per aanwezige persoon €3,00 afdragen aan de SWMD. Uw
bestuur vindt dat de bijdrage géén belemmering mag zijn voor uw komst naar onze
gezellige ontmoetingsmiddagen. Het bestuur had daarom bedacht om nog maar



één keer met een mandje rond te gaan en daaruit zowel de koffie als Lief&Leed te betalen. 
Maar na wat overleg in het bestuur zijn we voorlopig tot een ánder besluit gekomen: De koffie/thee 
betalen  we  uit  de  afdelingskas  en  bij  de  uitgang  staat  het  mandje  voor  Lief&Leed  voor  uw
eventuele gift.  Soms zijn er sprekers met een presentatie over een goed doel; dan kunnen we
incidenteel  voor  dát  doel  een  collecte  houden.  Tijdens  de  jaarvergadering  in  januari  komt  dit
voorlopige besluit ook nog aan de orde. 
En.... u weet dat Annie Noordzij altijd voor heerlijke koek en chocolade zorgt....  en dát blijft zo !

WEGGOOIEN ?     MOOI NIET !
Repair Cafés zijn gratis ontmoetingsplekken waar het draait om het samen repareren van spullen.
In  het  Repair  Café  zijn  gereedschappen en  materialen aanwezig  voor  reparaties  aan kleding,
meubels,  elektrische  apparaten,  fietsen,  speelgoed  enz.  Er  zijn  vrijwilligers  aanwezig  met
vaardigheden op diverse gebieden. Bezoekers nemen kapotte spullen van thuis mee en ze gaan
samen met de deskundigen aan de slag. 

Wie niets heeft om te repareren, neemt  koffie of thee. Of gaat helpen bij een
reparatie van iemand anders. Ook liggen er boeken over repareren en klussen
ter inzage.
Repair Café Den Hoorn is op zaterdag  20 november om 13.00 uur  van start
gegaan en zal  iedere maand een bijeenkomst organiseren op de locatie van
Ovo-labs in Den Hoorn, Beatrixstraat 1, dus tegenover De Plus. Houd dus de
Schakel in de gaten voor de volgende bijeenkomsten. 

Bron: november nieuwsbrief Vrijwilligerswerk Midden-Delfland    

Noteer vast in uw Agenda 
De ontmoetingsmiddagen beginnen om 14.30 uur; inloop om 14.00 uur met thee en koffie.
 Woensdag 26 januari: Deze middag is er jaarvergadering. Na het korte officiële gedeelte een 

leuk spel met prijzen!

 Woensdag 23 februari: Diana de Wild over de Griekse Goden

 Woensdag 23 maart: Daniël van den Bos over het goud dat in de oorlog in een baggerput 
verdween. Heel spannend!

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. 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. 
Klemmende deur of bijvoorbeeld een brandalarm ophangen?  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:

GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898

RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-261501

VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772

https://swmd.email-provider.nl/link/mmaghn6nqt/r6hijbprnw/vnnwvpyktm/hsaifkqaoc/s7o6avjj0q

