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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden
op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
… had ik de liefde niet.

Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel
het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen
ik had niets te vertellen
… had ik de liefde niet

Zonder liefde ben ik nergens, zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt en liefde is aardig
is open, oprecht en eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet, ook de dood kan overwinnen.
Karel Eykman
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ontmoetingsmiddag op woensdag 26 oktober
Deze middag is Eimert van Middelkoop onze gast. Eimert is lang lid geweest van de Tweede
Kamer voor het toenmalige GPV (Gereformeerd Politiek Verbond), dat later is opgegaan in de
Christen Unie. Hij is ook minister van defensie geweest en was in die functie betrokken bij
uitzending van militairen in VN- missies naar o.a. Afghanistan. Als minister van defensie heeft hij
natuurlijk heel veel meegemaakt, vele wereldleiders mogen ontmoeten en binnen de NAVO
contacten gelegd. Ook nu, of juist nu, is de NAVO weer uiterst actueel. De minister van Defensie
moet vaak moeilijke beslissingen nemen…. Hoe verhouden zich oorlog en vrede met
de waarden van de bijbel? Wellicht komen deze dilemma’s ook aan de orde en we
hopen ook vragen aan Eimert te mogen stellen. U bent van harte welkom!

Wist u dat ?
Als u tijdelijk niet uw huishouden kunt doen, kunt u voor het voordelige tarief van
€ 5,- per uur huishoudelijke hulp krijgen. U kunt daar een half jaar gebruik van
maken. Dit gaat in op de eerste dag dat de hulp komt en u kunt maximaal 40 uur
deze voordelige hulp ontvangen. Het is natuurlijk heel erg fijn als u zelf het huis
schoon kunt houden, maar soms lukt dat even niet. Bijvoorbeeld als u ziek bent of
in het ziekenhuis heeft gelegen en nog verder moet opknappen. U betaalt deze
zorg rechtstreeks aan de instantie die deze huishoudelijke zorg geeft. Indien u
meer informatie wenst of de folder van deze voorziening wilt inzien, neem dan contact op met de
Gemeente Midden-Delfland, Tel 015 380 41 11.
Er zijn diverse aanbieders, onder andere:
• Pieter van Foreest, Tel. 088 166 88 63
• Buurtdienst Delft en Midden-Delfland, Tel. 06 837 917 56
• Hoekhelpt, Tel. 070-219 08 10
Dit is een prachtige voorziening, dus aarzel niet maar maak er gebruik van als dat nodig is !

De PCOB in Den Hoorn is op zoek naar leuke jonge ouderen
Het lidmaatschap van de PCOB biedt vele voordelen. Tien keer per jaar
verschijnt het KBO-PCOB magazine met veel informatie over bijvoorbeeld
sociale wetgeving, denk aan huurtoeslagen en zorg-toeslagen en andere
zeer lezenswaardige artikelen.

Ook kunt u voordelig een energiecontract afsluiten of een collectieve zorgverzekering.
Bovendien kunt u profiteren van voordelige aanbiedingen op velerlei gebied.
En.. de belangenbehartiging van de landelijke PCOB in “De Haagse politiek” bereikt resultaten
die wij als (jonge) ouderen in ons eentje niet voor elkaar zouden krijgen. De PCOB zit samen met
de KBO regelmatig aan tafel met ministers en met leden van de Tweede Kamer. Zo is de PCOB
samen met andere instanties op de bres gesprongen voor een betere pensioenwet, het dringende
verzoek aan Den Haag is:
1. Pas de pensioenwet aan om blijvend te kunnen indexeren;
2. Pas de pensioenwet aan voor een eerlijke verdeling van de pensioenpot;
3. Pas de pensioenwet aan zodat gepensioneerden echt kunnen meepraten.
En niet alleen op het gebied van de pensioenen is de PCOB actief in De Haag, ook als het gaat om
de zorgverzekeringen, belastingen, het stimuleren van digitalisering maar daarbij niet uitsluiten van
digibeten in onze samenleving.
Hierbij ook een oproep aan de bestaande leden: Als u kinderen heeft dan zijn die vast niet heel
jong meer. Wellicht zijn uw kinderen 55+. Het is aan u om uw kinderen te verleiden ook lid te
worden van de PCOB. Op de komende ontmoetingsmiddagen liggen folders klaar om mee te
nemen en rond te delen, die spreken voor zich, daar hoeft u niet veel aan toe te voegen. Leden
zijn natuurlijk nooit verplicht om de ontmoetingsmiddagen te bezoeken, maar door de interessante
onderwerpen die daar worden behandeld, kijken velen er elke maand weer naar uit.

Let op ! Op zaterdag 8 oktober is er in Den Hoorn weer REPAIR CAFÉ
U kunt er terecht met uw kapotte spulletjes. Zoom uit de broek? Fietslamp doet het niet? Wellicht
kan iemand u gratis uit de brand helpen. Het is van 13.00 - 16.00 uur, Prinses Beatrixstraat 1.

Noteer vast in uw Agenda
De ontmoetingsmiddagen worden elke 4e woensdag van de maand gehouden in de grote zaal van
De Kickerthoek en beginnen om 14.30 uur; inloop om 14.00 uur met thee en koffie.



Vrijdag 30 september: Viering Ouderendag van10.00 – 14.30 uur in de Voetbalkantine.



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



Woensdag 23 november: Ontmoetingsmiddag, thema nog niet bekend.



Woensdag 25 januari 2023: Ontmoetingsmiddag, tevens jaarvergadering.

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 KBOPCOB 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@telfort.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:
VAN BEEK,
Schilders
Tel. 015-2615013
GEMEENTE MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk
JOOP KEIJZER, Install.bedrijf Tel. 015-2615772

VAN DER LEE, Fysiotherapie Tel. 015-2617407
VAN LEERDAM, Makelaardij Tel. 015-2573898
RON KEIJZER, Timmerbedrijf Tel. 015-2573040

