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Troost
Als je het even niet ziet zitten, je verdriet oneindig lijkt,

is het fijn te mogen weten, dat iemand jou de hand toereikt.
Als je bang bent voor de toekomst en voor elke nieuwe dag,

weet dan, dat je met je zorgen altijd bij me komen mag.
Als je geen antwoord hebt op vragen, de onzekerheid je overmant,

je tranen niet meer kunnen verdringen, pak dan mijn hand.
Als je alleen bent, als je bang bent, je geen raad weet met de pijn,

laat dan mijn woord van troost het jouwe zijn…

Uit Nieuwsbrief Woudtse kerk februari 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik op onze BUSREIS van 8 juni
Ondanks de regen werd het een leuke dag. Tot onze verrassing kwam
Karel Verburg ons uitzwaaien met de hoop volgend jaar weer mee te
gaan. Op de aardbeienkwekerij in Brabant kregen we koffie met heerlijke
aardbeien,  slagroom en  wafel.  De  eigenaar  van  de  kwekerij  vertelde
komisch over het kweken van aardbeien, de rol van hommels en bijen en
waarom hun aardbeien zo lekker zoet zijn. Hij  had de lachers op zijn
hand,  maar  ondertussen  leerden  we  best  veel.  Toen  door  naar  de
Beekse Bergen. Daar stond in een gezellig restaurant een uitstekend verzorgde lunch klaar met
keuze uit vele soorten brood, kaas en vleeswaren. In onze eigen bus reden we door het park. De
rancher aan boord vertelde grappige anekdotes over de vele dieren die we zagen. Het leukst was
nog dat een enorme giraf het nodig vond de bus schoon te likken met een tong van een halve
meter. Dat doen ze om de speekselklieren te stimuleren. Daarna volgde als gezellige afsluiting een
borrel  met  bitterballen.  Op  de  terugweg  brak  de  zon  nog  even  door,  als  afscheid  van  een
geslaagde dag. We proberen volgend jaar op 7 juni weer een leuke tocht te organiseren. 

We gaan naar de CHINEES, u gaat TOCH OOK MEE ?
Op woensdag 20 juli om 17.30 uur ontmoeten we elkaar bij de Chinees. Voor €16,- kunt u genieten
van   prima verzorgde Chinese schotels. Dat is zo voordelig omdat u de drankjes en het toetje van
onze PCOB krijgt. De €16.- wordt na afloop door de penningmeester geïncasseerd. U kunt zich nog
opgeven bij Annie Noordzij, Tel. 015-256 07 56…..    DOEN !

De Ontmoetingsmiddag is weer op 28 SEPTEMBER : De Hollandse WATERLINIES
Water, water en nog eens water. Dat hebben wij hier in Nederland heel veel. Door de eeuwen heen
hebben de Hollanders gevochten tégen het water en soms letterlijk mét het water. 
Want het water werd ook gebruikt voor de landsverdediging. In de tijd
van  Prins  Maurits  is  de  Oude  Hollandse  Waterlinie  aangelegd;
gebruikt in 1672 en 1794.  En later, in de tijd van Napoleon, is de
Nieuwe  Hollandse  Waterlinie  gerealiseerd,  deze  kon  functioneren
tussen 1870 en 1945 en is voor het grootste deel nog intact en werd
in 2021 op de werelderfgoedlijst geplaatst. Deze boeiende geschiedenis, die uniek is in de wereld,
komt Kees Schipper voor ons uit de doeken doen. Neem gerust uw buren mee, want dit wordt een
zeer interessante middag. 

DAG van de OUDEREN: Vrijdag 30 september
Op vrijdag 30 september wordt in Den Hoorn de Internationale Dag van de Ouderen feestelijk
gevierd. We zijn weer hartelijk welkom in de kantine van de Voetbal. De gastvrouwen van SV Den
Hoorn zorgen altijd voor een gezellige en vrolijke sfeer. U bent vanaf 09.30 uur welkom voor koffie
en lekkers. Het programma begint om 10.00 uur. 



Cabaretier Jos Thomasse zal optreden met een vrolijk en interessant programma over woorden die
we allemaal kennen…  maar waar komen die toch vandaan? Ook komt een gemeentebestuurder
belangstelling tonen en een korte toespraak houden. Op dit moment is vanwege de formatie nog
niet bekend wie dat zal zijn; we laten ons verrassen. Na de borrel wordt de lunch geserveerd en om
ongeveer 14.30 uur nemen we weer afscheid. Zet deze dag in uw agenda, want dit wilt u echt niet
missen. U hoeft zich niet op te geven. U kunt eventueel De Mus vragen voor vervoer.

WAT en voor WIE is De MUS?
De  Mus  is  een  kleinschalig  vervoerproject  voor  inwoners  die
moeite hebben om zelfstandig ergens naar toe te gaan. Het gaat
voornamelijk om ritjes binnen de gemeentegrenzen. 
De Mus is ontstaan uit  een samenwerking tussen de gemeente
Midden-Delfland, DOEL, Pieter van Foreest en Stichting Welzijn
Midden-Delfland.

WANNEER rijdt De Mus?
De Mus rijdt op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Hoe kunt u RESERVEREN ?
U boekt een rit op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 of tussen 13.00 en 15.00 via het
telefoonnummer 06 20 77 83 70. Of u stuurt een mailtje naar DeMus@ggz-delfland.nl. Een rit kan
op zijn vroegst een week van te voren besteld worden en uiterlijk 2 uur van te voren. Het is handig
om te melden als u een rollator mee wilt nemen. Het kan voor komen dat u een rit wilt boeken op
een tijdstip dat De Mus al bezet is. U kunt dan met de telefoniste zoeken naar een oplossing. 

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 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 

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:

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

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

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

https://www.middendelfland.nl/#

