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VANDAAG
Kijk naar het heden, het is je leven, je leeft Vandaag

In deze korte spanne tijds ligt al het wezenlijke van ons bestaan:
De vreugde van groei, de luister van leven, de glorie van kunnen.

Want Gister is herinnering en Morgen slechts een beeld.
Maar een echt geleefd Vandaag maakt elk Gisteren tot een mooie herinnering

en elk Morgen tot een beeld van hoop, kijk dus goed naar de dag van Vandaag.
Rob van der Kraan

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terugblik op de JAARVERGADERING
Op  woensdag  25  januari  werd  de  jaarvergadering  gehouden.  Margo  Eijgenraam  opende  de
vergadering  en  besprak  de  activiteiten  van  het  afgelopen  jaar.  Jeanne  Lupker  vertelde  over
“omzien  naar  elkaar”  en  noemde  de  namen  van  de  overleden  leden.  De  bezorgers  van  het
Magazine en de koffiedames werden door Willy Fonkert met chocolade bedankt. Jan Eijgenraam
gaf uitleg over de financiën. De kascommissie (IJsbrand van Woerden en Jeanne Bouwmeester)
had de financiële stukken beoordeeld en adviseerde de leden om het bestuur te dechargeren.
Volgens de regels treedt IJsbrand af; Henk den Os gaf zich op als nieuw lid voor de kascommissie.
Na de pauze werd er een quiz gespeeld. De PCOB uit Maasland-Schipluiden was ook aanwezig.

Terugblik  op de Ontmoetingsmiddag over Johannes Vermeer 
Johannes Vermeer leefde van 1632–1675 in Delft. Wim van Leeuwen heeft een studie over het
leven  van  Vermeer  gemaakt  en  kon  er  boeiend  over  vertellen.  Vermeer  wilde  trouwen  met
Catharina Bolnes. Haar moeder verzette zich niet langer tegen het huwelijk als hij katholiek zou
worden. Aldus geschiedde. Catharina baarde 15 kinderen waarvan er 4 jong zijn overleden. Het
gezin woonde in bij de rijke moeder van Catharina aan de Oude Langedijk. Vermeer was lange tijd
Hoofdman van het  Sint-Lucasgilde en genoot  aanzien.  Toch stierf  hij  onverwacht  en vrij  jong,
volgens zijn vrouw deels door grote zorgen over geld en daarbij moesten vele kinderen worden
grootgebracht. Uiteindelijk bevatte zijn erfenis flinke schulden.  

De Ontmoetingsmiddag op woensdag 29 maart: Veiligheid in en om het huis
Eén  van  de  speerpunten  van  de  landelijke  KBO-PCOB  is  veiligheid.  Hierbij  gaat  het  om  de
veiligheid voor senioren in de ruimste zin van het woord. We lezen regelmatig in het nieuws dat
senioren zijn misleid of bestolen. Dat zal ons toch niet gebeuren? Nico van den Beukel komt deze

middag vertellen hoe we ons het beste tegen bedrog kunnen wapenen. Hij zal met
voorbeelden de diverse vormen van oplichting via babbeltrucs en op het internet uit
de doeken doen. Ook komt de veiligheid bij ons thuis aan bod. De presentatie zal
bestaan uit  diverse  korte  filmpjes  met  toelichting.  Meer  info  over  veiligheid  is  te
vinden op de website van KBO-PCOB.

Woensdag 5 april: Pannenkoeken eten
Weet u nog hoe gezellig het vorig jaar was? Dat willen we proberen te evenaren. Voor
slechts €16,00 krijgt u een pannenkoek naar keuze, twee drankjes en een lekker ijsje toe.
U kunt zich opgeven bij Annie Noordzij en meteen bij haar aangeven of u vervoer nodig
heeft of dat iemand met u mag meerijden. Bel 015-2560756. We verzamelen om 17.30 uur
bij ‘t Sonnetje in Maasland en gaan om 18.00 uur “aan tafel”. De portemonnee kan thuis
blijven, u betaalt per incasso.

Ontmoetingsmiddag woensdag 26 april, de laatste in voor de zomer  
U heeft er vast al eens van gehoord; de “Ambulancewens” voor zieke mensen die graag nog één
keer iets willen ondernemen: een bezoek aan een trouwe vriend, nog een keer naar het geboorte-
dorp of bijvoorbeeld vissen op zee. Een bevlogen medewerker bij Ambulancewens komt erover
vertellen. Het programma na de pauze is een verrassing.



Nogmaals energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen
In  de  nieuwsbrief  van  november  jl.  staat  vermeld  welke  huishoudens  recht  hebben  op  de
energietoeslag  en  hoe  u  die  kunt  ontvangen.  Niet  alle  rechthebbenden  zijn  bij  de  gemeente
bekend; er zijn dus nog steeds huishoudens die de €1.300 energietoeslag niet hebben ontvangen. 
U moet dan zelf actie ondernemen en de toeslag bij uw gemeente aanvragen.
Kijk op: https://www.middendelfland.nl/eenmalige-energietoeslag 
Hier vindt u de voorwaarden voor deze eenmalige toeslag en een aanvraagformulier. U kunt deze
toeslag over 2022 nog aanvragen tot 15 juni 2023. Maak er gebruik van !!

Woensdag 14 juni: ons jaarlijkse dagje uit met de bus 
Zet deze datum in uw agenda want het is weer een leuk programma. U kunt zich nu al opgeven bij

Jan & Margo Eijgenraam, Tel. 015-2615465. We gaan eerst naar
een  klompenmakerij,  daar  krijgen  we  koffie  met  gebak  en  een
demonstratie met leuke verhalen. Daarna gaan we varen over de
prachtige Linge. Tijdens het varen wordt de lunch geserveerd. Na de
vaartocht rijden we naar Leerdam, de stad van de glasblazerij. Daar
gaan  we  zien  hoe  van  vloeibaar  glas  de  meest  mooie  dingen

worden gemaakt en daarna gaan we weer naar huis. Er wordt weinig gelopen, dus mensen die
slecht ter been zijn kunnen gerust mee en uw rollator uiteraard ook. Bij de bus is een opstapje,
makkelijker kunnen we het niet maken. We vertrekken om 09.00 uur en zijn rond 18.00 uur weer
terug.  Deze  dagtocht  kost  €80,-  pp  maar  onze  leden  mogen  mee  voor  €30,-  pp  dankzij  de
schenking van mevrouw Jacobs; zij kon ook altijd erg genieten van een dagje uit. 

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.

 Woensdag 22 maart: KBO-middag met hun Jaarvergadering. PCOB-leden ook hartelijk 
welkom.

 Woensdag 29 maart: PCOB-middag  (bij uitzondering een keer de 5e woensdag van de 
maand), Het thema is veiligheid in en om het huis in brede zin. 

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

 Woensdag 19 april: KBO-midag, 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. Noteer de datum in uw agenda !! 

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:

RON KEIJZER, Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 JOOP KEIJZER, Install.bedrijf Tel. 015-2615772VAN 
DER LEE, Fysiotherapie Tel. 015-2617407 VAN LEERDAM, Makelaardij Tel. 015-2573898

Gemeente MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk 

https://www.middendelfland.nl/eenmalige-energietoeslag

