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GOED VOORNEMEN

Zet de eerste stap Heb oog voor de ander Leun niet achterover
leg een eerste steen maak een mooi gebaar toon je goede wil
verspreid in de wereld bouw mee aan een wereld want samen maken we
warmte om je heen van omzien naar elkaar een wereld van verschil

Jaap van Oostrom
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overleden: Op 2 december is overleden dhr. Th. F. Dijkstra, hij woonde aan de Drogerij, hij mocht
88 jaar worden. 

De eerste ontmoetingsmiddag in het nieuwe jaar: JAARVERGADERING
Op  woensdag 25 januari houden wij de jaarvergadering; een feestelijke bijeenkomst. De trouwe
bezorgers van het  Magazine en de immer dienstvaardige koffiedames worden natuurlijk  in  het
zonnetje gezet. Het officiële gedeelte kan kort zijn, daarna doen we een leuk spel met prijsjes. Nota
bene: het jaarverslag wordt tegelijk met deze nieuwsbrief thuisbezorgd.

Ontmoetingsmiddag woensdag 22 februari
Deze middag staat in het teken van de wereldberoemde schilder Johannes
Vermeer. Geboren, getogen en gestorven in Delft. Hij leefde van 1632 – 1675
en werd dus maar 43 jaar oud. Hij heeft  slechts 37 schilderijen nagelaten,
maar die zijn over de hele wereld beroemd. Wie kent niet “Het meisje met de
parel”? Wim van Leeuwen, oud wethouder van Delft, heeft een studie gemaakt
over het leven van Vermeer en kan ons daar boeiend over vertellen. We zullen
veel  horen  over  het  niet  zo  makkelijke  leven  van  Johannes,  wie  zijn
leermeester  was  en  waarom  hij  maar  37  schilderijen  heeft  gemaakt.  En
natuurlijk  zal  hij  ons  laten  zien  waarom  de  schilder  wereldberoemd  is
geworden.  Wim  van  Leeuwen  is  medeoprichter  van  het  mooie
Vermeercentrum in Delft. 

CONTRIBUTIE
Bij dit Magazine ontvangt u behalve het Jaarverslag óók de brief over de contributie voor onze
PCOB. Die contributie is even laag als in de afgelopen jaren. Een  aantal leden heeft inmiddels
reeds een machtiging afgegeven voor het innen van de contributie; zij  krijgen een brief  waarin
duidelijk staat dat zij níets hoeven te doen. Dat is erg handig voor de leden zelf maar ook voor de
financieel administrateur. U zou hem met een machtiging enorm kunnen helpen om het vele werk
iets te verlichten. Belt u s.v.p. even met Jan Eijgenraam, Tel. 015-261 54 65 ! Hij zorgt er dan voor
dat ook ú een machtiging voor de contributie kunt invullen. Bij opzeggen of overlijden wordt de
machtiging door hem natuurlijk onmiddellijk stopgezet. Mogen we op uw medewerking rekenen? 

Rijbewijskeuring voor 75+. Start de aanvraag  4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt! 
Vanaf 75 jaar moet u gekeurd worden bij verlenging van uw rijbewijs. 
U heeft om te beginnen een “Gezondheidsverklaring” nodig. Die vult u zélf in, daarom wordt die
ook wel “Eigen verklaring” genoemd. U kunt op 2 manieren te werk gaan: 

• Op papier en per post  : U koopt de papieren Gezondheidsverklaring bij de gemeente, daarna
invullen  en  opsturen  naar  het  CBR.  U  krijgt  na  verloop  van  tijd  van  het  CBR  het
Keuringsverslag (ook wel Gezondheidsverklaring genoemd) toegestuurd. U neemt dat mee
naar de keuringsarts.

• Digitaal  met  de  computer  :  U  logt  in  met  uw DigiD bij  “Mijn  CBR”.  U  kunt  kiezen  voor
inloggen met de app of met een SMS-code die naar uw smartphone of vaste telefoon wordt
gestuurd. 



U kunt nu op de computer in uw “Mijn CBR” de Gezondheidsverklaring invullen. Het CBR 
stuurt u daarna digitaal het Keuringsverslag (ook wel Gezondheidsverklaring genoemd). Dat
staat  in  uw “Mijn  CBR”,  u  moet  daar  dus regelmatig  inloggen om te zien of  het  al  is  
aangekomen. Als dat zo is dan print u uit wat het CBR digitaal heeft gestuurd en u neemt 
dat mee naar de keuringsarts. 

In beide gevallen gaat het als volgt verder:
U  heeft  dus  van  het  CBR  per  post  of  digitaal  het  Keuringsverslag/Gezondheidsverklaring
ontvangen. Daarin staat een code die uw keuringsarts nodig heeft om zijn bevindingen digitaal naar
het CBR te sturen. Nu is het CBR weer aan zet. Zij beoordelen de bevindingen van de arts en als
alles goed is krijgt u per brief of via uw e-mail bericht dat het rijbewijs opgehaald kan worden in het
gemeentehuis. Als het niet goed is krijgt u bericht van het CBR over welke stappen nog genomen
moeten worden, bijv. een extra keuring. 

Keuringslocatie: 
U kunt in Delft terecht bij RijbewijskeuringsArts: Kantoorgebouw White Park, Poortweg 4 te Delft.
Alleen ná afspraak via Tel. 036-7200911 of via www.rijbewijskeuringsArts.nl. 

U neemt mee naar de keuringsarts: 
– Het ontvangen of door u zelf geprinte Keuringsverslag/ Gezondheidsverklaring van het CBR 
– De lijst van medicijnen die u gebruikt (vraag uw apotheek)
– Bril en/of lenzen
– Legitimatiebewijs
– Contant geld want soms kan bij de arts niet worden gepind.

Noteer vast in uw Agenda (hier staan ook de activiteiten van de KBO vermeld)
De ontmoetingsmiddagen van de PCOB 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.

 Woensdag 22 februari: PCOB-middag, deze middag staat de beroemde Delftse schilder 
Johannes Vermeer centraal. Wim van Leeuwen komt er boeiend over vertellen.

 Woensdag 29 maart: PCOB-middag  (bij uitzondering dit keer de 5e woensdag van de maand)
Onderwerp nog niet bekend. 

 Woensdag 5 april: Pannenkoeken eten bij ‘t Sonnetje in Maasland.

 Woensdag 14 juni: Het jaarlijkse PCOB bus-uitje. Let op: de datum van dit verrassend leuke 
uitje met de bus is gewijzigd naar 14 juni ! Noteer dus déze datum in uw agenda !! 

   (De KBO-middagen zijn op 15 februari en 22 maart, ook daar bent u van harte welkom).

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. 
Ketel bijvullen, naambordje 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:

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 

Gemeente MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk 


