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Oorlog in mijn land, wat zie en voel ik dan ?
hoe zou het zijn... er is altijd hoop...
angst, doden, wakker liggen of hebben we direct verloren
door het geluid van schoten wanneer we de eerste kogels horen

hoe zou het voelen...⠀ staat iedereen te bidden en te huilen
honger, verraad en pijn, totale paniek of zouden er nog vogels fluiten
omdat ik niet weet waar mijn ouders zijn

⠀
wat zou ik doen.... zoveel vragen...
gaan vluchten, of in het verzet, doorleven, maar ik wil geen antwoord krijgen
omdat ik er zelf geen last van heb

⠀
wat betekent het... ik hoop...
oorlog in mijn land, wat zie en voel ik dan dat het mijn hele leven vragen blijven
alle huizen afgebrand 

Bas Derks
        ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze BUSREIS op WOENSDAG 8 JUNI
Nog even in het kort, want in de vorige nieuwsbrieven heeft u uitgebreid over ons busreisje kunnen
lezen. Bij de bus komt een opstapje. Rollators mogen natuurlijk mee, er wordt weinig gelopen. Als
u meewilt dan graag opgeven bij Margo Eijgenraam, Tel. 015-261 54 65. De reis kost €71,00 maar
onze leden mogen mee voor  €25,00. Dit bedrag zal de penningmeester pas ná de reis incasseren.

Tijdschema 
09:00 exact Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Dijkshoornsweg (vroegere meelfabriek)
10:15 Aankomst Aardbeienkwekerij in Rijsbergen Noord-Brabant
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
18:00 Aankomst in Den Hoorn

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

Dit jaar WEL een ONTMOETINGSMIDDAG in MEI : en wel  op 25 MEI
Omdat  onze  ontmoetingsmiddag  in  april  op  koningsdag  zou  vallen,  houden  we  dit  jaar  bij
uitzondering een ontmoetingsmiddag in de maand mei. Emmy Janssen komt vertellen over het
werk van de Wilde Ganzen. Wilde Ganzen steunt ieder jaar projecten in tientallen landen. Deze
projecten worden altijd opgezet door  Particuliere Ontwikkelingsorganisaties  uit Nederland samen
met  Lokale  Partnerorganisaties  in  het  land waar  het  project  plaats  vindt.  De projecten die  ze
steunen  zijn  heel  concreet:  bijvoorbeeld  de  bouw van  een  school  of  een  opleidingsplek  voor
ziekenhuispersoneel. Maar ook projecten die te maken hebben met voedselzekerheid en schoon
water. Hartelijk welkom om  te horen en te zien hoe dit mooie werk steeds weer tot stand komt. 

Het was LEKKER en heel GEZELLIG !
Waar gaat dit over? Natuurlijk over het Pannenkoeken eten op 6 april bij 't Sonnetje. Met
34 leden hebben we erg genoten van de sfeer, de pannenkoeken, de drankjes en het
toetje. Volgend jaar weer als het aan het bestuur ligt.



GRATIS iemand BELLEN en ook nog kunnen ZIEN met wie je spreekt ?
Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn en toch is het tegenwoordig echt mogelijk en...
het is  vrij simpel !  Het heet beeldbellen of ook wel video-bellen. 
U heeft vast wel eens gehoord van berichtjes versturen via  whatsapp. Het woord
Whatsapp  is   een  samenvoeging  van  “what's  up”,  hetgeen  betekent  “wat  is  er
gaande”  en  “app”,  ofwel  applicatie.  Een  applicatie  is  een  programmaatje  op  je
computer of  mobiele telefoon. Nu, whatsapp is dus een programmaatje op je mobiele telefoon
waarmee je kunt  communiceren over wat  er  gaande is.  De mobiele telefoon heet  ook  wel  de
smartphone en dat betekent de slimme telefoon. 
Wat heb je nodig om te kunnen whatsappen? Slechts drie dingen: 
1. Een smartphone met een 06-nummer
2. Wifi (draadloos internet), zo gaat het niet ten koste van uw databundel
3. Het 06-nummer van de persoon waarmee u wilt video-bellen

Het whatsapp programmaatje staat vrijwel altijd al op een smartphone en anders is het
eenvoudig te installeren.  Van de persoon die u wilt (beeld)bellen of een berichtje sturen
heeft u het 06-nummer nodig. Met het whatsapp-icoontje (zie plaatje) gaat u naar de juiste
persoon en nu kunt u kiezen of u alleen een berichtje stuurt (wordt ook wel een chat genoemd) of
via  het  icoontje  van  een  filmcamera  gaat  video-bellen  of  via  het  icoontje  van  de
telefoonhaak  gewoon  gaat  bellen  zonder  beeld.  Zo  is  contact  maken  met  familie  en
vrienden makkelijk en leuk. Wilt u het eens uitproberen met een deskundige erbij? In de
bibliotheek van Den Hoorn is er elke laatste dinsdag van de maand van 11.00–12.00 uur tabletcafé.
Daar kunt u gratis kennis opdoen en onder begeleiding whatsappen en andere functies van de
smartphone uitproberen. 

Noteer vast in uw Agenda 
De ontmoetingsmiddagen beginnen om 14.30 uur; inloop om 14.00 uur met thee en koffie.
 Woensdag 25 mei: extra ontmoetingsmiddag omdat die in april verviel. Wij gaan deze middag

alles horen over 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


