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Wat een bijzonder jaar ligt bijna achter ons. 2020, een jaar waarover nog
jaren gesproken zal worden. Alles werd in het voorjaar zomaar anders.
Een onzichtbaar virus kwam in ons leven. Gewaarschuwd door de regering brachten we veel meer thuis door dan gewend.
Kinderen, kleinkinderen mochten ons maar sporadisch bezoeken. Ook op
bezoek gaan werd een stuk moeilijker. Naar de kerk kon bijna niet meer.
Mondkapjes op en af. Onzekerheid, soms wat angst voor de toekomst. Nu
de hoop op een vaccin, mogelijk al begin 2021. Zou het vaccin voldoende
afweer geven? Vertrouwen op weer een “normaal” jaar 2021? Zou het
mogelijk zijn dat we weer vanaf februari maandelijks onze contactmiddagen in de Voorhof houden? Vragen, waarop we het antwoord nog niet
weten. Maar wie heeft het laatste woord? Als Christenen
hebben we hoop voor de toekomst, hoe donker de tijd
ook kan zijn en hoe moeilijk het leven soms is. We geloven in de opstanding en een eeuwig leven. God heeft het
laatste woord, dat heeft Hij beloofd. Daarop kunnen we
vertrouwen. Dat geeft een hoopvolle toekomst!
Hoop, het thema voor de drie voorbereidde kerstvieringen op 16, 17 en 18 december in de Voorhof.
Toen maandagavond 14 december de verscherpte maatregelen werden
afgekondigd moesten wij ook deze vieringen afzeggen. Het bestuur had
geen andere keuze, maar heel, heel jammer!
Vele leden hadden zich opgegeven, verheugd en uitgekeken naar de viering, voorbereidingen waren getroffen, maar helaas. Blijft over de HOOP,
de hoop dat wij in 2021 weer contactmiddagen kunnen houden. Geduldig
hopen, de hoop niet opgeven, hoop doet leven.
Mijn kerstwens over licht en hoop voor de kerstviering blijft:
"Hoop is het Licht in je hart, dat vandaag moed geeft en morgen kracht"!
Dick Schoneveld, voorzitter
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Kerstvieringen en jaarwisseling
Wat waren wij blij dat wij de kerstviering konden houden op 16, 17 en 18
december. Toen kwam de persconferentie 14 december. Wij gaan in Lock
down.
Het bestuur heeft toen besloten de kerstvieringen niet door te laten
gaan, jammer voor de leden die zo enthousiast gereageerd hadden.
In deze onzekere coronatijd komt er nu weer een periode waarin we nog
meer op ons zelf aangewezen worden. Bezoek zo min mogelijk, winkelen
bijna niet, wandelen of fietsen mag natuurlijk wel, maar ja in de winter is
dat minder leuk. Kortom, we worden weer wat meer op ons zelf aangewezen, waarbij er natuurlijk omstandigheden zijn waar eenzaamheid
heerst. We missen het onderlinge contact!
Wij als bestuur PCOB afd. Regio Rijnsburg hopen dat we de draad snel
weer op kunnen pakken en weer aan de slag kunnen.
U begrijpt dat de contactmiddag van 13 januari 2021 ook niet door kan
gaan. Toch mogen wij elkaar straks een goede jaarwisseling wensen,
waarbij we de hoop mogen hebben op een goede toekomst.
Allen een gezond en voorspoedig 2021 toegewenst.
Als je met Jezus wandelt, hoef je in het nieuwe jaar 2021 niet te rennen.
Visje.
Vriendelijke groet. Aafke Ravensbergen.

In Memoriam
Op 28 november 2020 is overleden Betje de Mooij – de Koning, op de leeftijd van 88 jaar. Boven de rouwkaart staan de
woorden van haar lievelingslied “Wat de toekomst brengen
moge”. De dankdienst voor haar leven vond plaats op zaterdag
5 december, in de Grote Kerk. Onder het spelen van het lied
“Veilig in Jezus armen” werd ze binnengebracht door haar
zoons Jan en Daan. De dienst werd geleid door Pastor Rixt de Graaf en de
liederen werden gezongen door operazangeres Francis van Broekhuizen.
Er werden 2 kaarsen aangestoken, 1 voor haar overleden man en 1 voor
de overleden familieleden.
Zoon Jan vertelde herinneringen aan hun moeder. Ze woonde 44 jaar aan
het Noordeinde en zei, ik woon in Paleis Noordeinde. Ze voelde zich de
koningin. De laatste jaren woonde ze Abdijlaan 1.
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Zoon Jan zorgde voor de algemene dingen en Daan voor de vrouwelijke
dingen. Ze was stapel op het hondje, naar haar genoemd, Betje. Jaren
gingen ze naar de caravan in Putten, waar ze genoot. Ook bezocht ze de
contactmiddagen van de PCOB. De liederen had ze zelf aangekruist in
oude liturgieën. Francis zong een lievelingslied van haar, van Vicky Brown:
"Stay with me till the morning". De preek kwam uit psalm 138 "ik wil U
loven met heel mijn hart en al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven, Uw trouw duurt eeuwig". Daan las een gedicht over “Loslaten”. Door
de zorg van haar zoons kon ze thuis blijven wonen. Elke dag kwamen ze
en deden spelletjes. Daan sprak een dankwoord en bedankte ook hun
moeder voor de liefde en zorg die ze gegeven heeft. Ze werd de kerk uitgeleid onder het lied “Ik zie een poort wijd open staan”, gezongen door
Francis van Broekhuizen. Ze werd begraven op de naastgelegen begraafplaats. Dat de bijzondere herinneringen haar zoons tot troost mogen zijn
en haar vast vertrouwen op God kracht geeft om zonder haar verder te
moeten gaan.
Tineke van Delft, secretaris

Op vrijdag 11 december is toch nog onverwacht, vredig van ons heengegaan Mw. Betty Mae van den Bosch-de la Mare in de leeftijd van 82 jaar.
Geboren in Groot-Brittannië. Zij verbleef het laatste jaar in de Wilbert,
maar samen met Arie woonde ze hiervoor in de Tulpenstraat. Korte tijd
geleden (4 november) is haar man Arie (Harry), haar “In memoriam my
beloved husband" weggevallen, maar nu zijn ze herenigd. “Huil niet omdat ik er niet meer ben, maar lach omdat ik er was”. Wij wensen haar
zoon Stephen, zijn vrouw Theresia met hun kinderen Paula en Jan Albert,
Robert en Natalia heel veel sterkte toe voor de komende tijd en Gods
nabijheid.
Op dinsdagmorgen 15 december is overleden Dhr. Arie van Dijke in de
leeftijd van 91 jaar. Na een herstelverblijf in de Vlietstede en Parledam in
Katwijk kreeg Arie een mooie kamer in woonzorgcentrum de Vlietstede in
Rijnsburg, waar hij hoopte weer wat op de been te komen, ondanks dat
een heupoperatie niet mogelijk bleek. Deze trouwe bezoeker samen met
zijn vrouw Gerrie van de PCOB contactmiddagen is door de Heere thuisgehaald. Samen zijn ze al 22 jaar lid van onze afdeling.
Op maandagmiddag 21 december vond de dankdienst voor zijn leven
plaats in de Grote- of Laurentiuskerk te Rijnsburg.
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“God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst”, woorden op de rouwkaart. Voorganger Ds. Arenda Haasnoot en
luisteren naar de muziek van Mannenzanggroep Jeruël, waarvan Arie
oprichter en erelid was. Deze ridder in de Orde van Oranje-Nassau, organisator van de bejaardentochten, lid van de Bijbelgroeigroep, ome Arie
van Team Poelgeest en vele anderen. Zijn gedrevenheid, strijdbaar tot het
einde kenmerkte hem. 67 jaar innig getrouwd met zijn Gerrie. Als een
vader voor velen. De gebedswoorden uit Psalm 71: "voor velen als een
wonder geweest, Gij waart mijn machtige toevlucht!" Een geloofsvertrouwen voor heden en toekomst. Tot ziens, is het niet hier, dan aan Gods
rivier. Een troostrijke gedachte voor ons allen.
Dick Schoneveld, voorzitter

In het zonnetje
Op 7 december werd namens de Gemeente Katwijk een prachtig boeket
bloemen met een kaart waarop de tekst: Wat
boffen wij met een vrijwilliger zoals jij, BEDANKT!! bezorgd bij Lyda van der KwaakNoort. Zij was er helemaal confuus en emotioneel van. Dit is waardering voor al haar werk
met Omzien naar Elkaar. “Ik kon niet geloven
dat ze voor mij waren” schrijft Lyda aan het bestuur. “Nu ik in februari
afscheid neem, vind ik dit het mooiste cadeau. Eigenlijk een kroon op
mijn werk bij de PCOB. En ik ben zo blij dat Prijna mijn werk gaat doen.
Want het is een schat van een vrouw en dat komt goed”.
Aanvulling: Lyda heeft aangegeven met het bestuurswerk te willen stoppen. Tijdens de ledenvergadering op D.V. 10 februari 2021 zullen we afscheid nemen van Lyda en het nieuwe bestuurslid aan u voorstellen: Mw.
Prijna Wessel-de Mooij, Spinozalaan 44, 2231 SR Rijnsburg.
Omzien naar elkaar
Onze PCOB wordt steeds groter, en telt meer leden.
Ons team van Omzien naar Elkaar probeert zo veel mogelijk leden te bezoeken, die wat extra aandacht nodig
hebben. In goede en in slechte tijden!
Helaas hebben wij niet altijd zicht op wie dat zijn.
Kent u iemand die een bezoekje of een troostend woord nodig heeft, of
een huwelijksjubileum, neem dan contact op met Lyda van der Kwaak
telefoon: 071 – 4022369.
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Gedicht van Lyda van der Kwaak-Noort
Dit jaar verdwijnt weer in verleden,
de dagen gingen snel voorbij,
sommigen mochten we met vreugde beleven,
met andere dagen waren we niet blij.
Ons leven kunnen we met geen dag verlengen,
elk ogenblik of uur is heel uniek.
Net als ieder mens, die ons pad kruiste
en een stempel in ons leven achterliet.
Zo heeft dit jaar ons veel gegeven
of juist ontnomen in intens verdriet.
Maar Iemand is ons altijd bijgebleven,
Jezus, een vriend, die ons geen dag verliet.
Aan zijn hand gaan we moedig voorwaarts,
het hoofd geheven met open vizier.
Liefde ontvangen en liefde geven,
in die ene zekerheid: God is hier!
Van de penningmeester
Ontvangen giften:
30-11-20 Gift voor PCOB
08-12-20 Via W. de Mooij hulp bij belasting
13-12-20 Gift voor PCOB
Totaal deze periode: € 120,00.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn / haar bijdrage.

€ 50,00
€ 20,00
€ 50,00

Kees van Delft, penningmeester.

Katwijk Rijd(t) Mee
Veilig, groen en betaalbaar van A naar B! Met Wijkhoppers, ANWB Automaatje en Fietsmaatje komt iedereen op de plek waar je moet zijn.
Makkelijk en betaalbaar van A naar B
Met een shuttle (Wijkhopper) een boodschapje doen, of een vriendin een
dorp verderop bezoeken via particulier vervoer (ANWB Automaatje) of
een lekkere fietsrit met de duofiets (Fietsmaatjes Katwijk).
Via Katwijk Rijd(t) Mee kan iedereen die minder mobiel is mee blijven
doen aan de samenleving. 'Iedereen doet mee' is onze missie. Met Katwijk Rijd(t) Mee vervullen we deze missie nog beter.
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We verbinden vrijwilligers, werkzoekenden en inwoners aan elkaar en we
verbinden hen aan een sociale ontmoetingsplaats! Ontzettend leuk om
als behulpzame chauffeur nieuwe mensen te leren kennen en iets goeds
te doen voor een ander.
Via een telefoonnummer bestel je het vervoer wat bij jou past en helpt
een vriendelijke centralist je letterlijk en figuurlijk vooruit. En dat alles
geregeld met enthousiaste vrijwilligers! Meld je hier aan als chauffeur en
laat mensen met jou meerijden!
Met de Wijkhopper
De shuttles (Wijkhoppers) zijn elektrische voertuigen met ruimte voor
maximaal 3 passagiers. De voertuigen hebben een kooiconstructies en
Europese goedkeuring. Naast groen zijn ze ook veilig. Ga met de Wijkhopper van en naar huis, kerk, Huizen van de Wijk en alle andere wijkgebonden locaties.
Particulier vervoer
Ga samen met een behulpzame chauffeur naar gezondheidsinstanties in
de regio, of voor sociaalrecreatieve doeleinden zoals vervoer naar een
vakantieadres of het bezoek aan een familie. In samenwerking met ANWB
AutoMaatje is er een handig systeem om op deze manier te reizen.
Fietsmaatjes
In samenwerking met Fietsmaatjes.nl en lokale partners biedt Katwijk
Rijd(t) Mee duofietsen met trapondersteuning. De fietsen zijn op verschillende locaties in de gemeente gestald. Binnenkort meer informatie over
dit aanbod.
Meer informatie
Voor meer informatie over Katwijk Rijd(t) Mee, of om u op te geven als
vrijwillige chauffeur, stuurt u een email naar:
katwijkrijdtmee@welzijnskwartier.nl of telefonisch: 071-4033323.
Rijbewijsverlenging
Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor
ouderen kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland.
Vestiging in Rijnsburg: Gebouw de Burgt, Burg.Koomansplein 1, 2e etage.
Voor een afspraak altijd vooraf bellen met 071-572 8434.
Kosten leden Ouderenbond € 22,50. Betaling uitsluitend per pinpas.
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Uitslag (onderstreept) 37 plaatsnamen in de provincie Zeeland
Nu een welkom in Zeeland. Hier hebben ze altijd veel zon, dus wordt je er
gauw, bruin is sexy! Het is er vlak en kaal om me heen. Het vee rent al
springend de stal uit. Zie in de wei al een koe, wacht om gemolken te
worden. Op de weg komt net ‘n knol ( paard ) langs. Na het huis met de
drie schouwen gaan we na een draai, brug over en vervolgen de weg.
Komen op een kruising met drie wegen, allen het zelfde. Voor ons loopt
Arnie uw dorpsgek. We komen aan bij de stranden, duinen en zeedijken.
Voor mijn voeten een hagedis, hoe kan dit nou weer. Rechts voor ons een
boom met’n kruin in geniale conditie. Iets verder komen we onze Joost,
burgemeester in deze plaats. We gaan richting oost; dijk op en af.
Heerlijk, ik sport, hol en geniet hier. Mijn vrouw, zij peinsde er niet over,
“hoe zo U te land en ik op ‘t water!”. Wat heb ik hier plezier , ik zeef wat
zand, plaats het zand voor de oude molen en maak er een hele
zandstraat van. We lopen verder door de oude polder, wel zwaar denk ik,
maar ik doe het langzaam slag voor slag. De telefoon gaat er komen
nieuwe meldingen binnen.
Ben de vrouw even kwijt, oh nee, in de bossen is se, gelukkig. Moet
zeggen dat ik in zo’n oord wel leven kan. Op de terugweg, veel bevers
dijken makend. Rechts gaat ‘n pad naar ‘t klooster, zanderig dat wel maar
een boer is kort genegen me te helpen. Op eens roept iemand “kijk nou
jou werker kan veel aan”. Binnen in de sluis ligt hulst op ‘t schap en
bouten in de la. Een pater staat voor de kerk. In de kerk werven ze
zieltjes. We gaan stoppen; ik hoor je adem, U is kortademig. Hou paal en
perk, polders moeten blijven.
Dit zijn de verborgen plaatsen in de provincie Zeeland:
Bruinisse, vlake, veere, koewacht, knol, drieschouwen, draaibrug, driewegen, nieuwdorp, zeedijk, dishoek, kruiningen, oostburg, oostdijk, tholen, zijpe, zoutelanden,
zierikzee, zandplaat, oude molen, zandstraat, oude polder, waarde, zaamslag, wemeldingen, nisse, noordwel, beversdijk, kloosterzande, kortgenege, ouwerkerk, sluis,
hulst, schapenbout, kerkwerve, paal, perkpolder.
Totaal 37, al had ik van sommige plaatsen nog nooit gehoord.

Nu de verborgen plaatsnamen uit de provincie Gelderland.
Zoek de 47 plaatsnamen in de provincie Gelderland.
Als ik mijn zoektocht start, zie ik in de verte al ’n molen; hoe kan dat? Als
klein dreumelke kwam ik hier al. Eerst zoeken we Ada en Har’s kampeer
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terrein op. Hier denk ik, ginds in de Renatehoek, het iele mooie plekje te
zien. Voordat we op het terrein aankwamen kreeg ik opeens wat lichten
voor de auto en moest zo remmen, zodat de banden walmen en ik stressend de auto uit vloog. Ik beefde gewoon. De bestuurder gooide met een
zwiep zijn deur dicht en legde de dingen uit. Er kwamen gelijk wat buren
aangesneld, één van hun had een leeuwen aandeel in het gesprek. Het is
jammer zo denken we zelf er niet over.
Ik was een voorstander van wat slenteren door de Veluwe en de Ooijse
polder met hun vele soorten dieren en planten. Op de camping zagen we
in een beek, bergen vis zwemmen, dus gooide ik mijn hengel op afstand
in het water, raakte bijna een paar overvliegende duiven, waar één van
hun een zwelling op de rug had. Helaas niets gevangen. Ik loop verder, ik
met de wandelstok, maar we hielden wel afstand.
Eén meter en vijftig centimeter. We kwamen door niks als uiterwaarden;
burgerlijk en samen zingend en zonder blaren lopen we langs enkele huissen en van één van de bewoners kregen we een tuiltje bloemen, want elk
huis had wel een tuin, dorpelingen waren er erg blij mee. Ik zal ver na de
afgebaakte route de klompen gaan wisselen voor een paar heel summiere andere schoenen. Onderweg kwamen we wel vijf, zes of zeven aardige
dames tegen. We waren natuurlijk niet het opletten, want er ging een
motor met zijspan keren op de weg. Plots, ik snij me genadig in de vingers. Ja, inderdaad, een jaap van een snee, deze voel ik wel. We reden
door en langs de waal staan nog oude dorpen . Overal stond wel ’n kerk,
wijkgebouw, vaak met een groen loof of ’n zetten. Tijd om naar huis te
gaan, want één van der hoender loopt nog buiten. Succes!
Bedenker: Piet van Cauwenberghe, Baarlo

Vakkennis (uit Zó was Rijnsburg van Simon Leenheer en Daan Hogewoning Sr)
Er zijn aanwijzingen dat de producten van de Rijnsburgse agrariërs in de
17e en 18e eeuw bekend stonden om hun kwaliteit. Op de Haagse markt
werd gesproken over Rijnsburgers die hunne knolle verkopen.
Het waren vakmensen op de akkers en ook nu nog is zorgvuldige arbeid in
de Rijnsburgse kassen te zien. Vakmanschap ging ook vroeger al van vader op zoon en waar vakkennis is, wordt ook het gereedschap steeds beter. Zo ontstond er in Rijnsburg in de 17e eeuw een nieuwe Rijnsburgse
ploeg. Men kan aannemen dat landbouwers, timmerlieden en smeden,
samen om de tafel zaten om die ploeg te ontwerpen, die was aangepast
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aan de Rijnsburgse grond en aan de manier van werken. Later werd deze
ploeg in heel westelijk Nederland gebruikt. Zo was toen al kwaliteit een
succesvol en marktgericht doel. Rijnsburgse uien, vroege aardappels en
ook aardbeien waren beroemd. De Rijnsburgse uien, hard, rond en goed
houdbaar, zijn nog in het
buitenland bekend. Trouwens, Ui, werd de erenaam
van de Rijnsburger. Naast
alle landbouw en boerenactiviteiten waren er ook al
bloemisten in het dorpje aan
de Vliet. De tuinder Van
Wetteren had 175 roeden planten, bloemen en bollen en bovendien een
rij roosebomen. De bloemist Jan Lipsius aan het Katwijkerend had in zijn
tuin bloemen, kruiden, planten en zelfs leliebollen. Tulpen waren kostbaar in die tijd. Ze werden zelfs bij nacht bewaakt. Natuurlijk waren er
ook tulpen in Rijnsburg.
De eeuwwisseling van de 18e naar de 19e eeuw was een rumoerige tijd.
Napoleon verstoorde de rust in het schilderachtige, rustige Rijnsburg. De
dominee was republikein(patriot), maar de koster was fel oranje gezind.
Dat wijst op de verdeeldheid in het dorp. De burger Willem Zwaan werd
zelfs gearresteerd omdat hij met een oranjekleurige goudsbloem in de
mond voor het huis van de Fransgezinde baljuw op en neer had gelopen.
Zo bleek de politieke gevoeligheid zelfs uit oranje bloemen. Het taaie
agrarische leven ging door, ondanks Napoleon. Het leven van werken van
alledag, volgens eeuwenoude tradities, had een stempel gedrukt op het
dorp. Rijnsburg stond nog vol hooibergen en in de hooi- en oogsttijd was
er grote drukte. Er ontstonden echter meer gemengde bedrijven. Zowel
de veehouders als de landbouwers waren meestal grondeigenaren en zij
vormden de bovenlaag van de bevolking. Er ontstond een tekort aan
werkgelegenheid en ten gevolge daarvan steeg het aantal ongeschoolde,
losse arbeiders, zgn. daggelders. De behoudende landbouwers bleven na
de oogst van vroege aardappels doorgaan met het telen van bloemkool,
witte en rode kool. Er werd zelfs nog vlas geteeld. Bloemkool werd
meestal direct na de oogst verkocht en de bewaarkool werd met koolschuitjes over de Vliet naar de schuren gevaren.
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Daar werden hoge stapels kool opgebouwd in donkere, koele ruimten.
Tweemaal per maand werden de stapels met de hand omgekeerd en gecontroleerd. Wanneer in de wintermaanden weinig groenten beschikbaar
waren, ging de prijs omhoog en werd de kool verkocht. Jaar na jaar ging
dat zo.
Onder invloed van de jongere generatie bleef de Rijnsburgse tuinbouw
vindingrijk. Men zocht nieuwe wegen. Al in 1853 werd bij de Sandtlaanbrug een terrein gebruikt voor het schoonmaken en inzouten van bloemkool ter verzending buiten ’s lands. Het was een geslaagde poging om de
afzet te verbeteren en binnenlandse opkopers te ontwijken. En terecht……het was juist de afzet en prijsvorming waaruit de moeilijkheden
voortkwamen. In 1822 waren er 1258 inwoners, in 1862 waren er 600
meer. Het was in die jaren dat het aantal handelskwekers weer toenam.
Het landbouwvak werd aangevuld met schipperswerk. Landbouwers voeren met schepen met grote bruine zeilen enkele malen per week naar de
grote steden. Vracht- en beurtschippers brachten stro, mest en zand naar
Rijnsburg, waar toen aan het Oegstgeesterkanaal een laad- en losplaats
was. Kleine tuinders deden in het voorjaar goede zaken met de verkoop
van massa’s kleine, geurige Rijnsburgse aardbeien. Hele gezinnen waren ’s morgens vroeg aan
het plukken. Agrarisch Rijnsburg bleef nieuwe
wegen vinden. Men begon bloembollen te telen.
Al in mei 1875 werden in Rijnsburg bloembollen
op het veld verkocht.
Dat bleek een winstgevend beroep, zelfs de smid
en de dorpsdokter teelden enkele roeden bollen.
Het was een nieuwe uitweg uit de sleur van tradities. Het was het begin van een nieuwe toekomst.
Rond het begin van 1900 was de teelt van tulpenbollen groter dan ooit tevoren. Rijnsburg was in het voorjaar bedekt
met kleurige bollenvelden. Onze bollenvelden werden internationaal beroemd. Rijnsburgse tulpenvelden in het Louvre te Parijs.
Overname uit de uitgave van de Gemeente Rijnsburg, 2005
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Ledenmutaties:
Nieuwe leden:
Overgekomen uit Ridderkerk:
Mw. M. Ravensbergen, de Klok 410, 2231 DW Rijnsburg
Overgekomen uit Leiderdorp:
Dhr. M.J.B. Bouman, Gladiolenlaan 43, 2343 Oegstgeest
Nieuw:
Mw. C.M. Spies-Fraanje, Delta 2, 2221 VH Katwijk
Echtpaar van van Velzen -van Beelen, Remisestraat 32, 2225TK Katwijk
Dhr. M. v.d. Gugten, Jan Wildschutstraat 7, 2231 JA Rijnsburg
Mw. J. Kasteel, Oranjelaan 45, 2231 DE Rijnsburg
Mw. J.M. den Heijer, Tulpenstraat 58, 2231 GX Rijnsburg
Hartelijk welkom!!
Bedankt:
Mw. A.M.C. Noort-Brugman, Weegbree 12, 2231 PN Rijnsburg
Adres wijziging:
Echtpaar Th. Jungerius, Oegstgeesterweg 271A wordt: Merovingenlaan 6,
2232 AN Rijnsburg
Verhuisd:
Mw. C. Heemskerk-de Hoog, Oranjelaan 147 naar Kerkstraat 19C, 2231 CX
Overleden:
28-11: Mw. B. de Mooij-de Koning, Abdijlaan 1, 2231 EA Rijnsburg
11-12: Mw. B. van den Bosch-de la Mare, p/a Het Corteland 2, Rijnsburg
15-12: Dhr. A. van Dijke, van Beuningenstraat 22, 2232 AA Rijnsburg

Het bestuur wenst u allen een fijn en gezond 2021
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Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.
Bestuur.
Voorzitter:
D.S. Schoneveld
2e voorzitter:
A. Ravensbergen - Jongedijk
Secretaris:
C.S. van Delft
Penningmeester: C. van Delft
Lid:
L. v.d. Kwaak - Noort
Lid:
M. Wassenaar - Knipscheer
Lid:
J. Wolvers - Guijt
Ouderenadviseurs.
G. Heemskerk - Bouwman
Commissie "Omzien naar elkaar"
L. v.d. Kwaak - Noort
Reiscommissie
M. Wassenaar - Knipscheer
J. Wolvers - Guijt
Belasting invulhulpen (HuBa’s).
A.J. Barnard
Rijnsburg
W. de Mooij
Rijnsburg
D.S. Schoneveld Rijnsburg
F. Veldman
Rijnsburg
A. Tieleman
Oegstgeest
Overig
Website:
www.pcobrijnsburg.nl
Email:
tinekevandelft@casema.nl
Rekeningnr:
NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v.
PCOB afd. Regio Rijnsburg

pagina 12

Telefoon:
071-4024222
071-4075937
071-4034160
071-4080825
071-4022369
071-4023566
06-44607024
071-4028918
071-4022369
071-4023566
06-44607024
071-4020304
071-4026723
071-4024222
06-20859479
071-3615443

