
AFDELING – DEN HOORN    APRIL   2022
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OORLOG
Alles aan oorlog is fout.

Zelfs de vervoeging
van het woord houdt

zich niet aan de regels
van sterk en zwak:

de verleden tijd 
van oorlog is vrede.

Maar de verleden tijd
van vrede is oorlog.

Is het daarom dat er steeds
weer oorlog is en steeds
weer vrede? Omdat tijd

wel voorbij kan gaan
maar nooit is voltooid?

Ted van Lieshout              

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

PANNENKOEKEN eten in 't Sonnetje op woensdag 6 APRIL....     u kunt nog mee
Geef u op bij Annie Noordzij, Tel 015 – 256 07 56. Uw bijdrage van €15,- wordt later per incasso
afgerekend door de penningmeester. We worden om 17.30 uur verwacht bij het restaurant.

Informatie-ochtend over LEVENSTESTAMENT / VOLMACHT door een notaris
De SWMD heeft een notaris (van notarishuis Van Stenis uit Maasland) bereid gevonden in de 3
kernen van onze gemeente informatie te komen geven over een levenstestament en volmacht.
Voor Den Hoorn is dat op woensdag 20 april van 10.00 – 12.00 uur in De Kickerthoek.
Het is zeer nuttig om uw licht op te steken over deze zaken. U bent hartelijk welkom; er is ook
gelegenheid tot het stellen van vragen.

Programma BUSREIS op WOENSDAG 8 JUNI
Het programma staat hieronder. Bij de bus komt een opstapje om makkelijker in en uit te kunnen
stappen. We hebben gevraagd of chauffeur Mark ons zal rijden. Hij is altijd heel behulpzaam en
attent.  De  rollators  mogen  natuurlijk  mee.  Zoals  u  aan  het  programma  ziet,  wordt  er  weinig
gelopen. Wilt u mee met dit reisje dan graag opgeven bij Margo Eijgenraam, Tel. 015-261 54 65.
De reis  kost  €71,00 maar  vanwege de erfenis  van mw.  Jacobs  mogen onze  leden mee voor
€25,00. Dit bedrag zal de penningmeester pas ná de reis per incasso van uw rekening innen.

Tijdschema 
09:00 Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Dijkshoornsweg (vroegere meelfabriek)
10:15 Aankomst Aardbeienkwekerij in Rijsbergen Noord-Brabant

 –  ontvangst met koffie en aardbeienwafel
 –  aansluitend rondleiding en bezoek winkel

12:00 Vertrek Aardbeienterras
13:00 Aankomst Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek
13:15-14:15 Lunch in het Safari-restaurant
14:15-15:45 Rondrit met Ranger in de eigen touringcar
15:45-16:30 Borrel met bitterballen in het Safari-restaurant
16:30 Vertrek Safaripark Beekse Bergen
18:00 Aankomst in Den Hoorn

De genoemde tijden zijn bij benadering, behalve het uur van vertrek, dat is exact om 09.00 uur. 

Terugblik op de ONTMOETINGSMIDDAG van 23 februari
Het was fijn dat we bijna zorgeloos bij elkaar konden komen. Meer dan 30 leden maakten daar dan
ook dankbaar gebruik van. Het was ontmoeten en bijpraten. Het bestuur had drs. Diana de Wild
uitgenodigd om ons te komen vertellen over de Griekse goden en hun betekenis in de oudheid.
Diana geeft ook colleges over de Oudheid. En dat was te merken, zij wist heel veel te vertellen over
de Griekse Goden, met zowel hun Griekse als Romeinse namen, hun specifieke taken en eigen-
schappen en hun onderlinge verhoudingen. Een interessante middag dus. 



De trouwe MAGAZINE-BEZORGERS
Op  bovengenoemde  middag  werd  aan  de  aanwezige  magazine-bezorgers  een  heerlijke  doos
bonbons overhandigd. Het is gebruikelijk om dat tijdens de jaarvergadering te doen, maar die werd
vanwege corona niet gehouden. De bezorgers die niet op deze middag aanwezig waren kregen de
doos thuis bezorgd. Met grote dank aan Jannie, Freek, Jan & Margo, Aad & Jeanne, Piet & Annie,
Henk & Nel en... last but not least: Jan Kalkman, die óók nog eens heel trouw het vele werk van de
distributie op zich neemt. Door deze vrijwilligers krijgt u 10 keer per jaar het zeer lezenswaardige
KBO-PCOB-Magazine, met daarin onze nieuwsbrief, op uw deurmat.

NIEUWE DIRECTEUR van de KBO-PCOB
Ingrid Rep (59 jaar) is per 1 maart de nieuwe directeur van KBO-PCOB. Ingrid 
heeft vanuit haar vorige functie bij vakbond FNV veel ervaring met het 
opkomen voor belangen van leden. Ingrid Rep: “Ik ben ontzettend blij dat ik mij 
mag inzetten voor KBO-PCOB. Vijftigplussers zijn van betekenis in onze 
maatschappij. Het is belangrijk dat zij een krachtige stem houden en hierbij 
goed gefaciliteerd en verenigd worden. Tot op hoge leeftijd kunnen senioren 
vitaal en betrokken blijven. Daar ben ik van overtuigd. KBO-PCOB maakt zich 
samen met haar leden sterk voor belangrijke thema’s zoals wonen, zorg, 

zingeving en pensioenen. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij, voor de senioren van vandaag 
en morgen.”

Bron: Verenigingsnieuws februari 2022
Noteer vast in uw Agenda 
De ontmoetingsmiddagen beginnen om 14.30 uur; inloop om 14.00 uur met thee en koffie.
 Woensdag 20 april: De SWMD organiseert een ochtend met een notaris over het levens-

testament. Houd De Schakel in de gaten voor meer informatie hierover !

 Woensdag 27 april: Koningsdag, dus geen ontmoetingsmiddag, daarom dit jaar wel een 
ontmoetingsmiddag in de maand mei.

 Donderdag 28 april: Feest voor de ouderen bij 70-jarige Voetbal, zie de posters in ons Dorp.

 Woensdag 25 mei: extra ontmoetingsmiddag omdat die in april verviel. Wij gaan deze middag
alles horen over het mooie werk van de Wilde Ganzen. 

 Woensdag 8 juni: Busreis naar Brabant. Opgeven bij Margo. Tel. 015-261 54 65

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. 015-2615013

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


