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ALS EEN REGENBOOG

Ik wil geen grijze tinten en zeker geen zwart-wit.
Ik wens ieder een leven, waar heel veel kleur in zit.

Rood om van te houden, oranje voor de band,
geel voor ‘t zonnetje in huis, groen in stad en land.

Blauw of indigo luchten, violen violet.
Ik wens elk mens een leven, kleurrijk van A tot Z. 

Jaap van Oostrum
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Woensdag 5 april: Pannenkoeken eten
Heeft u zich al opgegeven bij Annie Noordzij? Het kan nog tot zaterdag 1 april. Vorig jaar
hebben veel  leden bij  ‘t  Sonnetje  van een gezellige avond met  lekker  eten genoten.
Vervoer kan geregeld worden, dat is geen reden om thuis te blijven. Het telefoonnummer
van Annie is 015 - 25 607 56. We verzamelen rond 17.30 uur bij ‘t Sonnetje en gaan om
18.00 uur “aan tafel”. De portemonnee kan thuis blijven, u betaalt per incasso.

Ontmoetingsmiddag woensdag 26 april, de laatste voor de zomer  
Een medewerker van “Ambulancewens” komt vertellen hoe het in zijn werk gaat als iemand, die
niet lang meer heeft te leven, nog een wens in vervulling wil laten gaan. Dat kan van alles zijn: nog
een keer naar een museum of een ritje in een rijtuig of genieten aan het strand. Het programma na
de pauze is een verrassing. Ná deze middag ontmoeten we elkaar bij het uitje met de bus op 14
juni en op woensdag 19 juli gaan we bij de chinees eten. Na de zomer is de er op woensdag 27
september weer een ontmoetingsmiddag. 

Houd voor alle activiteiten de nieuwsbrieven in de gaten. Deze verschijnen rond 28 maart, 2 mei, 6
juni en 4 juli. De laatst genoemde is voor de twee zomermaanden. De daarop volgende verschijnt
rond 22 augustus.

Woensdag 14 juni: ons dagje uit met de bus
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen wat we gaan doen. Hieronder het tijdschema. 

Programma: 

09:00  Exact Vertrek vanaf parkeerplaats bij de oude Meelfabriek
10:00 – 11:45 Klompenmakerij Den Dekker in Dussen: demonstratie, koffie en lekkers 
12:30 – 14:30 Rondvaart over de prachtige Linge met lunch aan boord
15:00 – 16:00 Bezoek aan de glasblazerij te Leerdam 
16:30 – 18:00 Weer naar Den Hoorn in onze luxe touringcar

Goed om te weten: 

1. Bij de bus is een opstapje om makkelijk de bus in en uit te kunnen komen. 
2. Uw rollator mag natuurlijk mee.
3. We hebben bij Nooteboom Tours onze vaste chauffeur Mark Hardeman aangevraagd. 
4. Er wordt weinig gelopen, dus ook als u niet goed ter been bent kunt u gerust mee.
5. Er is een toilet in de bus. 
6. Het kan warm zijn in juni; neem een flesje water mee.
7. Deze  dagtocht  kost  €80,-  pp  maar  onze  leden  mogen  mee  voor  €30,-  pp  dankzij  de

schenking van mevrouw Jacobs. Een paar dagen voor het uitje zal Jan Eijgenraam het
bedrag per incasso innen, u hoeft dus niet zelf al te betalen. 

8. Opgeven  bij  Jan  &  Margo  Eijgenraam,  Tel.  015-2615465.  Liefst  nú  al  opgeven,  dat  is
makkelijker voor onze planning.



WIST U DAT ?

Er is een  Tijdelijk Noodfonds Energie opgericht als hulp bij  het
betalen van de energierekening!

Het  Noodfonds  betaalt  voor  huishoudens  een  deel  van  de
energierekening van oktober 2022 t/m maart 2023. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Het
Noodfonds  kijkt  namelijk  hoe  hoog  de  energierekening  is  in  vergelijking  met  het  gezamenlijk
inkomen van uw huishouden. Gaat een te groot deel van uw inkomen naar energie? Dan betaalt
het Noodfonds een deel van de energierekening.

U komt in aanmerking als:
• Uw huishouden  een  inkomen  heeft  van  maximaal  200% van  het  sociaal  minimum.  Dit

betekent dat het bruto-inkomen per maand lager is dan  €2.980,- (alleenstaand) of  €4.180,-
(samenwonend).

• Uw energierekening hoger is dan 10 tot 13% van het gezamenlijk bruto-inkomen.

Als u ervoor in aanmerking komt dan keert de overheid het bedrag uit aan uw energiemaatschappij
en die brengt het bedrag op uw energierekening in mindering. Alle energiemaatschappijen doen
hieraan mee. 

Kijk op  www.noodfondsenergie.nl en start de noodfonds-check om te zien of u aan bovenstaande
punten voldoet. Of vraag aan familie of vrienden om dit voor u te doen. Want het is natuurlijk
jammer om geen gebruik te maken van potjes die de Overheid voor mensen met een laag inkomen
in het leven heeft geroepen. 

Noteer vast in uw Agenda 
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.

Op de KBO-middagen worden de leden van de PCOB ook zeer hartelijk uitgenodigd. 

 Woensdag 5 april: PCOB-leden gaan pannenkoeken eten bij ‘t Sonnetje in Maasland.

 Woensdag 19 april: KBO-middag, het thema is de Voedselbank en Goede Doelenwinkeltje.

 Woensdag 26 april: De laatste PCOB-middag voor de zomerstop: we krijgen uitleg over de 
“ambulancewens” en na de pauze is het een verrassing.

 Woensdag 14 juni: Het jaarlijkse PCOB bus-uitje. Graag snel opgeven !! 

 Woensdag 19 juli: Eten bij de Chinees? Moet nog vastgelegd worden, houd dus de 
nieuwsbrief in de gaten en tegen die tijd opgeven bij Annie Noordzij. Tel. 015-2560756

 Woensdag 27 september: PCOB-middag

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:

Gemeente MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk 

VAN DER LEE, Fysiotherapie Tel. 015-2617407 VAN LEERDAM, Makelaardij Tel. 015-2573898

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


