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Boerhaave.
Melk is de wijn van kinderen, wijn is de melk van grijsaards.
Een citaat van Herman Boerhaave
In Voorhout werd in 1591 een Hervormde Gemeente
gesticht. De predikant van Voorhout diende ook in
Noordwijkerhout en De Kaag. In 1662 werd Jacobus
Boerhaave beroepen te Voorhout en Kage (de Kaag)
en ging wonen in de pastorie van de Hervormde Gemeente, het huidige Boerhaavehuis. Op 31 december
1668 werd daar Hermanus Boerhaave geboren, die
op Nieuwjaarsdag 1669 werd gedoopt. Thuis kreeg
hij grondige scholing in onder meer Nederlands, geschiedenis, Bijbelkennis, Grieks en Latijn. Het besluit om geneeskunde te gaan studeren had
naar verluidt ook te maken met een indringende gebeurtenis in zijn
jeugd. In het najaar van 1680 werd bij de twaalfjarige Boerhaave een
kwaadaardige zweer op zijn rechterdijbeen geconstateerd. De behandeling die volgde was dusdanig pijnlijk en barbaars dat Boerhaave concludeerde dat de medische kennis nog ernstig tekortschoot. De interesse
voor de geneeskunde was hardhandig gewekt en zou zijn studiekeuze
later mede bepalen. Toen Boerhaave dertien jaar was, ging hij eerst naar
de Latijnse school in Leiden. Hij kwam meteen in de vierde klas terecht,
omdat hij van zijn ouders al veel had geleerd. In 1682 vervolgde hij zijn
studie filosofie, theologie en wiskunde aan de Universiteit van Leiden. Als
arts vanaf 1693 hield hij praktijk in Leiden. Zijn klinisch onderwijs aan het
Caecilia Gasthuis, voorloper van het LUMC, trok bezoekers vanuit heel
Europa, zelfs de Russische tsaar Peter de Grote kwam. Het complex is nu
in gebruik als museum, Museum Boerhaave.
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Herman Boerhaave is voor de wetenschap van grote betekenis geweest.
Naast doctor in de wijsbegeerte, doctor in de geneeskunde, directeur van
de Hortus Botanicus van Leiden, hoogleraar genees- en kruidkunde, geneeskunde en scheikunde. Vanaf 1730 Rector Magnificus van de Universiteit van Leiden. Boerhaave was gedwongen om vanaf 1722 meer rust te
nemen, vanwege een ziekte. Daarom
kocht hij in 1724 kasteel Oud-Poelgeest
in Oegstgeest. Hij plantte op dit landgoed speciale bomen en gewassen aan
en ontwierp ook een eigen kruidentuin.
Na een langdurig ziekbed overleed
Boerhaave op 23 september 1738 in Leiden. Hij kreeg een graf in de
plaatselijke Pieterskerk. Aan de Rijnsburgerweg tegenover de oude ingang van het Academische Ziekenhuis staat een standbeeld van Herman
Boerhaave. In 1976 werd het Nederlands Historisch Museum naar Boerhaave vernoemd met als directeur tot april 2018 dhr. Dirk van Delft, broer
van onze secretaris Tineke. Het museum huisvest een collectie historische
wetenschappelijke instrumenten en besteedt uitgebreid aandacht aan
het leven en werk van Herman Boerhaave. Zeker een bezoek waard!!
Dick Schoneveld, voorzitter

Geachte leden.
Nee, het ligt niet aan de PCOB afd. Regio Rijnsburg dat veel mensen moeite hebben met de huidige tijd. Met onze afdeling zelf is er gelukkig niets
mis. Maar helaas, de corona-pandemie brengt ontzettend veel teweeg.
Een lockdown, gesloten winkels en restaurants, kappers die niet kunnen
knippen, musea en theaters die niet open mogen enz. Kortom geen zaken
die het leven echt veraangenamen.
En ondanks al deze beperkingen wordt de corona-ziektedruk nauwelijks
minder. De aantallen besmettingen zijn nog steeds beangstigend hoog. En
daarbij komt dan ook nog de dreiging van de Engelse variant.
Gelukkig houden velen zich keurig aan de corona-regels. Maar dat betekent dan ook voor hen een leven bijna zonder contacten, zonder verjaardagen, zelfs zonder kerkgang en bv. zonder condoleancebezoeken.
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Na alle verworvenheden die in het verleden zo normaal waren moeten
we nu een stapje, nee stappen terug doen. U begrijpt dat wij in maart
weer geen contactmiddag kunnen houden.
Wij hopen dat er een versoepeling aankomt, en de meesten van ons in
aanmerking komen voor een vaccin.
Wat willen wij weer graag bij elkaar komen, we verlangen naar een ontmoeting, we willen weer koffiedrinken en gezellig kletsen met elkaar.
Aafke Ravensbergen.

In Memoriam
Op 25 januari 2021 overleed op de leeftijd van 87 jaar Adriana
(Sjaan) Aandewiel - Burggraaf. Boven de rouwkaart staat Liefdevol – Verbindend – Oprecht. Woorden die haar leven typeren en dan heb je inhoud gegeven aan je bestaan. De afscheidsdienst vond plaats op 30 januari 2020 in de Grote of
Laurentiuskerk in Rijnsburg. De dienst werd geleid door Miep van der
Woude.
Onder muziek van Händel werd ze binnengebracht door de kleinkinderen.
In haar eigen huis kon ze liefdevol verzorgd worden tot het einde. We
stonden stil bij haar leven met een lach, een traan en gemis. We hadden
steun aan elkaar en de Heer wilde bij ons zijn. De dood heeft niet het laatste woord. De Paaskaars brandt, wij mogen leven in het Licht. Woorden
van Miep van der Woude. De kleinkinderen staken kaarsen aan. Na het
gebed en een lied van Herman van Veen luisterden we naar woorden van
herinneringen door kinderen en kleinkinderen. Na het lied Treur niet (Ode
aan het leven) hield Miep van der Woude de overweging. Geboren in de
Koestraat. Ontmoette haar knappe jongen Gerrit Aandewiel, toen ze met
de tram naar Katwijk ging. Kreeg 2 kinderen, heeft met gezin in Suriname
en Curaçao gewoond. Haar man moest vrij jong naar de Wilbert. Daar
ging ze trouw heen en iedereen kon op haar hulp rekenen. Ze was heel
gastvrij. Toen ze hoorde dat ze ongeneeslijk ziek was en er geen behandelingen meer mogelijk waren, sprak ze heel reëel over het einde. Ze mocht
naar God, al hoewel ze dat moeilijk vond om te zeggen. Ze had de hoop.
Miep noemde het gedicht Over de brug. Daar overheen nog 1x zwaaien,
dan heet God je welkom. Hij houdt je vast, pakt je hand en laat je nooit
meer los. Ze las uit psalm 139 en 121.
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Alles maakt hij nieuw. Na mooie gesprekken wist ze dat ze naar God
mocht, een nieuw begin. We hebben nu verdriet, maar ze heeft ons leven
verrijkt. Door haar manier van leven laat ze een rijke erfenis achter.
Lyda v.d. Kwaak heeft van het laatste gesprek een gedicht gemaakt en dat
staat afgedrukt in het PCOB-blad. Ze was een trouw lid van de PCOB en
genoot van de mooie, afwisselende middagen. Dat was een bron waaruit
ze kracht putte. De zegenbede van Miep: Dat deze weg de weg naar Huis
is. Dat alles, wat je geloofd hebt, in vervulling is gegaan.
Sjaan Aandewiel - Burggraaf heeft een prachtig leven gehad. Daarom
kunnen kinderen en kleinkinderen verder met dierbare herinneringen, die
haar voor altijd dicht bij hen houden.
Tineke van Delft, Secretaris.

Op 8 februari is overleden J(oop) van Delft, in de leeftijd van 85 jaar,
echtgenoot van Fie van Delft - den Haan. Op zaterdagmorgen 13 februari
vond de dankdienst voor zijn leven plaats in de Immanuëlkerk. Centraal
stonden de woorden uit Psalm 139: Gij zijt zo diep vertrouwd met mij, wie
weet mijn wegen zoals Gij? Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt
mij voor ik spreek gehoord. Ja, overal op al mijn wegen en altijd weer
komt Gij mij tegen”. Voorafgaande aan de dienst werden prachtige herinneringsfoto getoond. Deze lieve man, krachtige vader en trotse opa, had
een eigen kwekerij, met tulpenbroei als zijn lust en leven. Hij maakte lange dagen van ’s morgens vroeg tot laat in de avond, met hulp van zijn
vrouw Fie en zoon Marco op de kwekerij. Van zijn prachtige verzorgde
tuin achter het huis in de Meijboomstraat genoot Joop. Met zijn broer
Martin lange uitgezette fietstochten maken, skivakanties in Oostenrijk, de
reis naar Zuid-Afrika. Vele tulpententoonstellingen bezoeken. Genoot van
de PCOB-fietstochten op zijn scootmobiel. Echter door afnemende gezondheid moesten zij verhuizen van zijn geliefde grote woning in de Meijboomstraat naar het Westerpark. Opnames in Wijckersloot en later in de
Wilbert, omdat thuis wonen niet langer meer ging. Dankbaar met het
dagelijks bezoek, hoewel dit in de lockdown periode o zo moeilijk was. De
in de dankdienst gekozen liederen getuigden van zijn groot geloof en vertrouwen in de Heer. In de vaste overtuiging dat die poort ook voor Joop
open staat door Gods genade.
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“Abide with me” (Blijf mij nabij, Heer) vertolkt door de Flora Band en luisteren naar het lied “Groot is Uw trouw, o Heer, al wat ik nodig had heb
Gij mij gegeven, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst”.
Psalm 139 vertelt over de betrokkenheid overal in het leven, van Gods
liefde en genade.
Vol overgave met vechtlust was het leven van Joop van Delft. Nu mag hij
wonen in de paradijstuinen. Een rijke troost voor zijn vrouw Fie, de kinderen en kleinkinderen, die zo liefdevol herinneringen ophaalden uit het
leven en werken van Joop van Delft.
Dick Schoneveld, voorzitter

Gedicht
Leg maar stil je handen, leg je levenslot
in de trouwe handen van de Heere God.
Blijf altijd geloven hoe Hij het ook beslist,
dat de Vader boven, zich toch nooit vergist.
Leg maar stil je handen, veilig is je lot
in de Vaderhanden van de Heere God.
Leef je in angst en vreze, heb je soms verdriet,
God zal met je wezen, Hij verlaat je niet.
Leg maar stil je handen en aanvaard je lot,
het is in goede handen bij de Heere God.
Blijf op Hem vertrouwen waar je ook heen moet gaan,
het zal je nooit berouwen, je komt veilig aan.
Bestuurswisseling
In het vorige Mededelingenblad is door het aftreden en niet herkiesbaar
zijn van bestuurslid Lyda van der Kwaak - Noort de benoeming van Prijna
Wessel - de Mooij vermeld. U kreeg de gelegenheid
vragen, bezwaren of opmerkingen kenbaar te maken tot en met 10 februari. Er zijn geen bezwaren
tegen de benoeming van Prijna binnengekomen,
ook niet over de herverkiezing van Dick Schoneveld en Tineke van Delft.
Op donderdag 11 februari is formeel afscheid genomen van Lyda en is
Prijna verwelkomd als nieuw bestuurslid met een boeket bloemen bij hen
thuis.
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Op zaterdag 13 februari is Prijna gevallen met de fiets. Ze heeft haar heup
gebroken en een blauw gezicht. Ze is nu weer thuis aan het herstellen.
(Spinozalaan 44, 2231SR).
Lyda van de Kwaak – Noort zal haar taak tijdelijk waarnemen.
Belastingnieuws
Vanaf 1 maart kunnen de belastinginvullers (HuBa’s) weer aan de slag
gaan om voor veel PCOB leden de belastingaangifte te verzorgen. Zij hebben zich goed voorbereid en willen u ook dit jaar graag
van dienst zijn. Uw aangifte over het jaar 2020 dient
tussen 1 maart en 1 mei 2021 worden ingediend. De
verwachting is dat het Ministerie van Financiën dit verlengt tot 1 september. In de afgelopen weken heeft u
thuis in een blanco witte enveloppe een code van de
Belastingdienst ontvangen. Geef deze code door aan uw invuller en maak
met hem een telefonische afspraak, de namen en telefoonnummers
staan op de achterkant van dit blad. Uw belastingaangifte wordt met u en
uw hulp bij u thuis verzorgd. Om alles soepel en vlot te laten verlopen
dient u het volgende alvast klaarleggen op afgesproken datum en tijdstip.
-

De jaaropgave 2020 van de SVB, waarop uw AOW vermeld staat
De jaaropgave 2020 van uw Pensioenfonds
Het financieel jaaroverzicht 2020 van uw bank(en)
Rekening afschriften 2020 van uw bank(en)
Rekeningen van buitengewone uitgave door ziekte of ziektebezoek
(declaraties zorgverzekering)
Bewijsstukken van gedane giften in 2020
Bij eigen woning het aanslagbiljet waarop aangegeven de WOZwaarde van 1 januari 2019
Hypotheekoverzicht 2020

In het KBO-PCOB Magazine februari 2021 op pagina 70 en 71 staan diverse tips voor uw aangifte. Wellicht heeft u recht op zorg- en/of huurtoeslag. Uw hulp controleert de bijdrage of vraagt die aan.
Wilt u voor de eerste keer gebruik maken van deze belastingservice van
de Ouderbond neem dan contact op met Dick Schoneveld.
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U kunt uw voorkeur uitspreken voor één van de helpers. Na het digitaal
indienen van uw belastingaangifte 2020 ontvangt u een geprinte aangifte.
Tegen een kleine vergoeding helpen wij u graag met het invullen van uw
belastingpapieren. Namens de HuBa’s afd. Regio Rijnsburg:
Arjo Barnard, Wim de Mooij, Dick Schoneveld, Fred Veldman en Ton Tieleman

Lieve reisgenoten,
Het is een poosje geleden, dat we elkaar gesproken hebben over een
dagtocht of boottocht. U begrijpt dat dit alles te wijten is aan het beroemde coronavirus, dat ons allen allerlei dingen ontneemt, en ons maant vooral voorzichtig
te zijn. Met dat in ons achterhoofd, hebben we
als bestuur moeten besluiten de dagtocht wederom te verzetten. Nu tot nader order. Bij
Brouwer Tours staan we in de wacht. We beloven u, dat zodra de regering ons toestemming geeft om wat meer te
kunnen doen, we vooraan in de rij staan!! We beseffen, dat we straks een
jaar niets voor u hebben kunnen betekenen.
Geen reizen, geen contactmiddagen, kerst en
nog meer gezellige middagen. Wat we voorgaande jaren nog zo gewoon hebben gevonden, blijkt dus heel bijzonder te zijn geweest.
Gewoon een kopje koffie bij iemand, gewoon
een arm om iemand slaan. Gewoon onze kinderen op bezoek, gewoon
met elkaar naar de kerk en gewoon naar de PCOB-middagen.
Gewoon..... noem maar op. Dit is dus altijd bijzonder geweest, zonder dat
wij er stil bij stonden.
Bovenstaand is iets, dat ik er persoonlijk wel van geleerd heb, dat niet
alles gewoon is.
Ons leven ligt in Gods hand en in dat vertrouwen hopen wij u allen weer
GEWOON te kunnen ontmoeten.
Lieve groeten van Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar, reiscommissie
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Oplossing en puzzels.
De oplossing van de kapoontjes.
1-Een blok aan het been zijn. 2-Een vuist maken. 3-Een veeg uit de pan
geven. 4-Een lans breken. 5-Alle gekheid op een stokje. 6-De langste
adem hebben. 7-Door dik en dun gaan. 8-Iemand iets aan de neus hangen. 9-Achter de ellebogen hebben. 10-Aan de weg timmeren.
De oplossing van de plaatsen in Noord-Holland.
Uithoorn en Hoorn, Volendam, Bloemendaal, Hem, Diemen, Naarden, de
Nollen, Nieuweschild, Stroe, Oost, Aalsmeer, Haarlem, Halfweg, Huizen
de Hulk, ’t Horntje, de Koog, Breezand, Nieuwebrug, Opmeer, Oudesluis,
de Hoek, Heiloo, Amsterdam, Limmen, Laren, Hilversum, Onderdijk, de
Waal, Slootdorp, Noordermeer, Nieuwesluis, Driehuizen, Verlaat, Broek in
Waterland, Julianadorp, Rozenburg, Den Helder, Nieuwe Meer, Uitgeest,
Lijnden en Ankeveen. Totaal: 44
Zelf heb ik de plaatsnamen ook moeten opzoeken; mochten er nog meer zijn, dan
hoor ik het graag. Dick Schoneveld

Zoek de plaatsnamen in de provincie FRIESLAND
We gaan nu eens naar het hoge noorden. Op de boerderij waar ik start
staat een bonte bok met veel geiten. De boer had in de gauwigheid alles
opgeknapt en genummerd, terwijl ik pas halfweg was met opruimen, mijn
hart werd steeds sneller aan het kloppen. Ook liepen er allemaal witte
kippen en een zwarte haan, de ezels balken erop los en menig rouwt om
het dode paard. Ik had de boer nog nooit met een bakkebaarden gezien.
Zijn hond moet deze buitenpost bewaken. De boer komt uit Brabant, zijn
eega is uit Zeeland. Toen ik wou vertrekken zag ik dat een deerne wou de
voorbijganger aanspreken, maar dat kreng werd kwaad en sprong als een
leeuw; Ard en Lies rende vlug weg en hij valt! Na veel poeha richt hij zich
recht op daar was ik heel blij mee, ineens regent ’t wat. Ik doe mijn regenbroek aan en moet vechten tegen de harde wind. Heb uren gelopen
totdat ik drijfnat intussen, een sjaal, summerproof kreeg. ’n Bakker wou
deze jongen wel koffie geven. Hij zegt in al die wirwar U moet droge kleren aan. Ik kreeg een lekkere neut en flink blauw verlaat ik de kroeg. Mijn
broer Alfons werd kwaad. Hij is streng! Wie rum drinkt mag niet rijden.
Voor de kroeg staat ’n muzikant.
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Ik heb hem de laatste stuiver gegeven, zo gaven zo’n mooie voordrachten. Onze kat lijkt precies op jou rekeltje, Jan! Ze vluchten veld in, waardoor ik in een moddergat val. Alles is weer goed en gelukkig is de slavernij
landelijk afgeschaft, zegt Agnes. In haar kamer staat een heel oude
schouw en een oude gammele stoel waar haar man in zit. Ik loop naar
binnen en troost hem. Hij had een koophuis. Opeens roepen ze Hallo Piet
er ’s bier um gestoten. Ik kreeg nog een wijntje, lekkere wijn. Je wou de
fles gelijk meenemen zeker. ’n snee kan pijn doen als je deze in de neus
hebt. We gaan nog even het dorp bekijken; voor ’t kasteel ligt een mooie
watergracht. De industrie pakt ook flink uit en er werd besloten om geen
water naar de zee te dragen. Links van de weg stonden vier huizen en
rechts vijf huizen, terwijl er ook straten zijn met meer huizen. Ik kijk nog
even over de zandbulten naar Noordoost Vlieland en kruip lekker onder
de wol. Wel te rusten en puzzel ze!!!
Bedenker: Piet van Cauwenberghe, Baarlo(Lb.)

Een merkwaardige geschiedenis.
Zo eindigt het verhaal van schrijver Hendrik P. Brussee in het leuk geschreven boekje “Kris Kras door Rijnsburg” uit 2020 over de Burgemeester Meijboomstraat. Vernoemd naar Jan Cornelis Meijboom, burgemeester van 1856 tot 1904. Een man met een drukbezet leven, die weinig
waardering voor zijn inzet heeft ondervonden. Als bij Koninklijk Besluit
van 17 juni 1856 de in Den Haag geboren Jan Cornelis Meijboom tot burgemeester van Rijnsburg wordt benoemd (hij was al enkele maanden in
Rijnsburg werkzaam als gemeentesecretaris), was hij ongehuwd en
woonde de eerste jaren bij het echtpaar Arie en Maria Winters - van Bergen aan de Vliet. Op 32-jarige leeftijd trouwde hij met de 22-jarige Agnes
Johanna Walter, afkomstig uit Hazerswoude, in die woonplaats. Met zijn
burgemeestersambt was hij blijkbaar niet zo gelukkig, aangezien hij in
1862 solliciteerde naar notaris in de gemeente Katwijk, een lucratievere
functie dan burgemeester van een klein dorp. In 1866 werd Meijboom
met meerderheid van stemmen benoemd tot de betaalde baan schout en
secretaris van de polder Elsgeest. Op eigen verzoek op 1 juni 1902 eervol
ontslagen onder dankzegging voor de vele goede diensten aan de polder
bewezen.
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Tijdens de eerste raadsvergadering in 1904 herinnerde Meijboom dat dit
de laatste is die hij zal presideren. In april 1904 was de nieuwe burgemeester R. van Ham aangetreden. Een officieel afscheid van burgemeester Meijboom heeft echter nooit plaatsgevonden. In de raadsverslagen
van 1904 en 1905 werd steeds vermeld: afwezig de heer Meijboom wegens ongesteldheid. De oorzaak van zijn vertrek met stille trom is slechts
gissen. Wel sprak hij de veelzeggende tekst bij de benoeming in 1904 van
zijn zoon als tijdelijk gemeentesecretaris uit: “dat het begin voor deze
aangenamer zal zijn dan het einde voor mij is geweest”.
In 1930, ruim 25 jaar na zijn aftreden, werd in Rijnsburg een straat naar
hem vernoemd. Welke motieven hiertoe hebben geleid heeft de schrijver
Hendrik P. Brussee niet kunnen ontdekken. Weet u meer, dan kunt u reageren bij kriskrasrijnsburg@gmail.com of bij Dick Schoneveld.
N.B. Het lezenswaardige boek van 116 pagina’s “Kris Kras door Rijnsburg”
is uitverkocht, maar bij voldoende belangstelling kan een herdruk plaats
vinden.
Rijbewijskeuring
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.
Omzien naar elkaar
Onze PCOB wordt steeds groter, en telt meer leden. Het 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 Prijna Wessel – de Mooij, telefoon: 071-4081817.
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Van de penningmeester.
Ontvangen giften:
06-01-21 Gift voor PCOB
01-02-21 Gift voor PCOB
Totaal deze periode: € 100,00.
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn / haar bijdrage.

€ 50,00
€ 50,00

Contributie 2021.
Zoals u heeft kunnen lezen in de eerder toegestuurde begroting 2021,
wordt de contributie voor 2021 verlaagd i.v.m. het hoge eigen vermogen
van onze afdeling, veroorzaakt doordat we in 2020 vrijwel geen activiteiten hebben kunnen organiseren.
De contributie voor één persoon bedraagt nu € 32,00 en voor een leefverband € 51,00. De automatische incasso van de contributie vindt plaats
in februari of maart 2021.
Kees van Delft, penningmeester.

Ledenmutaties:
Overleden:
Op 25 jan. mevr. S. Aandewiel - Burggraaf, Hofstraat 56, 2231 WX
Op 8 februari: dhr. J. van Delft, Westerpark 64, 2231 DL
Op 12 februari: dhr. J. Jungerius, Oegstgeesterweg 255, 2231 AW
Bedankt:
Mevr. W. de Mooij - Heemskerk, Tulpenstraat 60-A, 2231 GX
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Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.
Bestuur.
Voorzitter:
2e voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Omzien naar Elkaar:
Reiscommissie:
Reiscommissie

D.S. Schoneveld
A. Ravensbergen - Jongedijk
C.S. van Delft
C. van Delft
P. Wessel - de Mooij
M. Wassenaar - Knipscheer
J. Wolvers - Guijt

Telefoon:
071-4024222
071-4075937
071-4034160
071-4080825
071-4081817
071-4023566
06-44607024

Ouderenadviseur.
G. Heemskerk - Bouwman

071-4028918

Belasting invulhulpen. (HuBa’s).
A.J. Barnard
Rijnsburg
W. de Mooij
Rijnsburg
D.S. Schoneveld
Rijnsburg
F. Veldman
Rijnsburg
A. Tieleman
Oegstgeest

071-4020304
071-4026723
071-4024222
06-20859479
071-3615443

Overig.
Website:
Email:
Rekeningnr.:

www.pcobrijnsburg.nl
tinekevandelft@casema.nl
NL16 RABO 0337 0352 88 t.n.v.
PCOB afd. Regio Rijnsburg
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