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NAAR PSALM 121

Bergen en nog eens bergen, ik zie ertegen op, 
alleen maar onmogelijke dingen, niet om overheen te komen, 

blok aan m'n been, steen op m'n maag, kansloos ben ik. 

God, waar bent u? Bent u een arm om me heen, 
schouder om op te leunen, of bent u gewoon nergens, 

dommelt u in, ben ik slaapverwekkend voor u?

Onmogelijk, die mogelijkheid, 
dat u er níet zou zijn, dat u níet wakker zou liggen 

van mij, onafscheidelijk van mij als m'n eigen schaduw.

Onmogelijk dat u níet mee zou gaan, 
als ik op weg ben en naar huis kom. 

Onmogelijk 
dat ik niet thuiskom met u. 

Piet van Midden        
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overleden
- Op 26 april is Pieter van der Burg overleden. Hij woonde Wilhelminalaan 12. Hij mocht de leeftijd
van 96 jaar bereiken. “Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God. Hoe groot zijt Gij”.
- Op 5 mei is Janie Verburg - van der Meer overleden. Zij is 81 jaar geworden. Ze zou de week
erop ontslagen worden van de revalidatie en naar huis gaan. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.

U  kunt nog mee met de BUSREIS op WOENSDAG 8 JUNI
De dagtocht gaat naar Brabant, naar een aardbeienkwekerij en naar safaripark de Beekse Bergen.
Bij de bus komt een opstapje en in de bus is een toilet. Rollators kunnen mee, er wordt weinig
gelopen. Als u meewilt dan graag uiterlijk 2 juni opgeven bij Margo Eijgenraam, Tel. 015-261 54 65.
Onze leden mogen mee voor  €25,00. Dit bedrag zal de penningmeester ná de reis incasseren.
We  vertrekken exact 09.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de Dijkshoornsweg en zijn rond 18.00
uur daar weer terug.

IN DE ZOMER geen leuke activiteit? Tuurlijk wel. We gaan naar de CHINEES
De zomermaanden duren voor sommige mensen lang…  familie
en  vrienden  zijn  veelal  op  vakantie  en  activiteiten  hanteren
vaak  een  zomerstop.  Een  extra  reden  om  gezellig  met  de
PCOB  mee  te  gaan  naar  de  Chinees  in  Den  Hoorn.  Op

woensdag 20 juli om 17.30 uur ontmoeten we elkaar daar. Uw portemonnee kunt u thuislaten. Voor
€16,- kunt u genieten van de bekende prima verzorgde Chinese schotels. Dit bedrag wordt na
afloop door de penningmeester geïncasseerd.  
U kunt u nu al opgeven bij Annie Noordzij, Tel. 015-256 07 56

Het bestuur FELICITEERT Jeanne Bouwmeester met haar
welverdiende Koninklijke Onderscheiding !
Ons  lid  Jeanne  Bouwmeester-Koole  is  geridderd  tot  Lid  in  de  Orde  van
Oranje-Nassau.  Zij  kreeg  de  versierselen  omdat  ze  al  70  jaar  in  diverse
kerken en bij een aantal koren en vaak ook in verzorgingshuizen de mensen
blij maakt met haar prachtige orgelspel. 



DAG van de OUDEREN: Vrijdag 30 september
Op vrijdag 30 september wordt met de ouderen van Den Hoorn de Dag van de Ouderen feestelijk
gevierd. De laatste keer dat we deze dag konden vieren was in 2019. Gelukkig kan het nu weer.
We zijn zoals van ouds welkom in de kantine van de Voetbal. U bent vanaf 9.30 welkom voor koffie
en wat lekkers. 
Het programma begint om 10.00 uur. Onder andere zal Jos Thomasse optreden met een vrolijk en
interessant  programma  over  woorden  die  we  allemaal  kennen…   maar  waar  komen  die  toch
vandaan? 
Na de bekende en gezellige borrel wordt de lunch geserveerd en om ongeveer 14.30 uur nemen
we weer afscheid. Zet u deze dag vast in uw agenda, want dit wilt u vast niet missen. U hoeft zich
voor deze dag niet op te geven. 

Noteer vast in uw Agenda 
De ontmoetingsmiddagen worden gehouden in de grote zaal van De Kickerthoek en beginnen om 
14.30 uur; inloop om 14.00 uur met thee en koffie.

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

 Woensdag 20 juli: Met de PCOB naar de Chinees in Den Hoorn. Aanvang 17.30 uur. 

 Woensdag 28 september: Weer de 1e ontmoetingsmiddag na de zomerstop. Deze middag 
gaat het over de waterlinie. Heren opgelet: een zeer interessant onderwerp, óók voor u!!

 Vrijdag 30 september: Viering Ouderendag in de Voetbalkantine van 10.00 – 14.30 uur. 

 Woensdag 26 oktober: Ontmoetingsmiddag waarop Eimert van Middelkoop, oud-minister van
Defensie voor de ChristenUnie, ons over zijn vroegere werk komt vertellen.

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. 
Lamp of schilderij ophangen of een lekkende kraan repareren?   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:

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

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

VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-2615013 VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407


