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Handen heb je om te geven
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed,

en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet.
Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt,

en een hart om uit te zeggen wat een ander moed in spreekt.
Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman,
en een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan.

Voeten heb je om te lopen naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken, dat geen mens een eiland is.

Oren heb je om te horen naar een mens die vrede is,
en een hart om te geloven in een geest die liefde is.

Henk Jongerius
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVERLEDEN
- Op 12 juni is Mevrouw Laros - van Leeuwen overleden. Zij  werd de laatste jaren verzorgd in
Stefanna en mocht de leeftijd van 100 jaar bereiken. “De seizoenen van het leven voltooid”.

- Op 30 juli is Mevrouw Vlasblom – van der Burg overleden, zij woonde in De Lindenhof en is 97
geworden. “Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft”.

TERUGBLIK op het etentje bij de CHINEES
Op 20 juli  hebben we genoten van een heerlijke Chinese maaltijd,  maar het belangrijkste was
natuurlijk de gezellige ontmoeting met elkaar. Dit jaarlijkse uitje blijft voor herhaling vatbaar. 

ONTMOETINGSMIDDAG woensdag 28 SEPTEMBER : De Hollandse WATERLINIES
Deze  middag  worden  we  door  Kees  Schipper
meegenomen  in  de  interessante  en  echt  Hollandse
geschiedenis van verdediging tegen de vijand door en
met  water.  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 tot 1945 en is voor het grootste deel nog
intact.  Op  26  juli  2021  is  de  Nieuwe  Hollandse

Waterlinie  op  de  UNESCO  Werelderfgoedlijst gekomen  als  uitbreiding  van  de  Stelling  van
Amsterdam.  Beide  linies  zijn  erfgoed  van  wereldniveau  en  heten  nu  samen  de  Hollandse
Waterlinies. Ze vertellen het bijzondere verhaal van de militaire verdediging van ons land met water
als bondgenoot. Ze zijn uniek in de wereld en verdienen het om te blijven bestaan voor volgende
generaties. Dit wordt een interessante middag; neem uw buren en vrienden mee!

DAG van de OUDEREN: Vrijdag 30 september
Op vrijdag 30 september wordt in Den Hoorn de Internationale Dag van de Ouderen feestelijk
gevierd, door corona was dit 2 jaar helaas niet mogelijk. Zoals vanouds zijn we hartelijk welkom in
de kantine van de Voetbal met de gezellige en vrolijke gastvrouwen van SV Den Hoorn. 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.  Ook  komt
wethouder Frank Ten Have een toespraakje houden. Na de borrel wordt de lunch geserveerd en
om ongeveer 14.30 uur nemen we weer afscheid. U hoeft zich niet op te geven. U kunt eventueel
De Mus vragen voor vervoer. Zie de vorige Nieuwsbrief over wat de Mus is en kan.



Repair Café Den Hoorn op zaterdag 10 september
U kunt op die dag van 13 – 16 uur met uw kapotte spulletjes langsgaan bij handige vrijwilligers die
met kennis en geduld proberen uw apparaat weer aan de praat te krijgen. 
Het  kan  gaan  om  kleding,  kleine  meubels,  huishoudelijke  apparaten  en  elektronica  (ook
computers).  Een  kapotte  stekker,  een  zoom  uit  de  broek  of  een  ontbrekend  knoopje,  het
kastdeurtje klemt of het knopje is eraf ??  U kunt terecht in Ovo-labs aan de Prinses Beatrixstraat nr. 1. 

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.

 Repair café op zaterdag 10 september:  U kunt met uw kapotte spulletjes van 13-16 uur naar 
het Ovo-lab, Prinses Beatrixstraat 1. Handige vrijwilligers maken graag uw spullen weer heel.

 Woensdag 28 september: 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


