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Van seizoen 2020-2021 naar 2021-2022. 

Dit was een jaar als nooit tevoren! Met dit mededelingenblad sluiten wij 
het seizoen 2020-2021 af.  

Geen enkele bijeenkomst was mogelijk, geen verjaardagen of familiebij-
eenkomsten. Zeer beperkte bezoeken van je naasten. Geen handen 
schudden, wel testen enz. Naar ik aanneem zijn al onze leden in de gele-
genheid gesteld zich te laten vaccineren.  

De mogelijkheden om de draad weer op te pakken worden verruimd. Een 
nieuw seizoen wacht. Wij (de bestuursleden) staan te popelen om weer 
aan de slag te gaan om u een nieuw programma aan te bieden.  
Wat hebben wij overigens in de afgelopen tijd het al meermalen over de 
bijeenkomsten gehad welke wij zo missen en daarbij de hoop hebben 
uitgesproken dat deze weer spoedig mogelijk gaan worden. Wij hopen 
dat de zomerperiode er sterk aan zal bijdragen dat de besmettingen naar 
een minimum zullen terugvallen.  

Als bestuur hebben wij toch alvast een planning gemaakt. 
De fietstocht wordt gehouden op woensdag 25 augustus en een boot-
tocht op 1 september. U leest hier elders in het mededelingenblad meer 
over. 
Ook hebben wij op onze laatste bestuursvergadering besloten dat we 
ervan uitgaan dat we op D.V. woensdagmiddag 15 september onze eerste 
bijeenkomst gaan organiseren in de hoop en verwachting dat het dan 
weer redelijk normaal zal zijn. Dit zal dan een prachtig begin van een 
nieuw seizoen worden. 

Wij hopen dan ook dat Dick Schoneveld hierbij aanwezig kan zijn. 
U leest elders in het blad een schrijven van Dick Schoneveld over zijn ziek 
zijn en hoeveel hoop en vertrouwen hij heeft. 

In het voorafgaande is het woordje hoop meermalen gevallen. Hoop heb-
ben op iets houdt in dat je het graag ziet gebeuren…. 
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Laten wij elkaar bemoedigen dat de hoop in een mens vervuld zal worden 
wanneer wij het over durven te geven aan onze trouwe Vader in de he-
mel. Wij kunnen er ook steeds voor bidden en zoals in de Bergrede ge-
noemd wordt, is het antwoord op biddend vragen dat je het dan ook zal 
ontvangen. Dan mag je vertrouwen dat het goed komt! Het eerste vers 
van Psalm 86 spreekt ook over antwoord vragen en verwachten:  

Hoor mij Heer, wil antwoord zenden, zie mijn bittere ellende. 
Hoed mijn leven U gewijd, stel uw knecht in veiligheid. 
Heer mijn God, wees mij genadig, want ik roep tot U gestadig. 
Stel mij in het blijde licht, want ik zoek uw aangezicht. 

Namens het bestuur wens ik u een prachtige zomer toe in een zo goed 
mogelijke gezondheid. 

Vriendelijke groeten, Aafke Ravensbergen. 

Wisseling van de wacht. 

Twee vrijwilligers van onze afdeling Regio 
Rijnsburg hebben besloten te stoppen met 
hun werk binnen onze afdeling:  
Lyda v.d. Kwaak en Arjo Barnard. 
Arjo heeft vele jaren de redactie van het 
mededelingenblad gedaan. Elke maand komt er weer een nieuw medede-
lingenblad uit. Bedankt Arjo namens de leden en het bestuur van de 
PCOB Afd. Regio Rijnsburg. Als dank voor zijn inzet is een mooi boeket bij 
hem gebracht. 
Kees van Delft wordt nu de redacteur van het mededelingenblad. 

Nu heb ik aan onze leden nog een vraag: misschien vindt u het leuk om 
een keer een stukje te schrijven in het mededelingenblad, een verhaal, 
een gedicht of heel iets anders. U kunt het sturen naar 
keesvdelft@casema.nl 

Wij  bedanken ook Lyda v.d. Kwaak hartelijk voor al het werk wat zij 9 jaar 
heeft gedaan voor Omzien naar Elkaar. 
Ze is bij velen van u aan de deur geweest met een kaart of een bloemetje, 
een verhaal of een bemoediging. 
Zij voelde ook een beetje wat men zo kan voelen, het kwetsbaar zijn en zij 
voelde ook hun eenzaamheid. Mensen waren blij met de bezoekjes voor 
een praatje. Zij was voor hen een bron van hulp en gezelligheid. 

mailto:keesvdelft@casema.nl
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Het was ook de mooiste baan van de wereld, ze ontving veel vreugde en 
dat is het betaalde loon. Dit deed zij geheel belangeloos, zij deed het ge-
woon voor de medemens. 
Wij zijn dankbaar dat zij mensen mocht helpen met woord en daad. 
Lyda stopt ook met de bezorging van het KBO /PCOB magazine en het 
mededelingenblad. 
Wij nemen officieel afscheid van Lyda op de eerste contactmiddag,die wij 
komend seizoen weer gaan houden. 

Aafke Ravensbergen 

In Memoriam. 

Op 15 mei is overleden Gerda Jacomina Adriana van Delft – de 
Leeuw (Renate) op de leeftijd van 69 jaar. Renate was de vrouw 
van onze penningmeester Kees van Delft en zelf een betrokken 
lid van de PCOB.  Boven de kaart staat "Wij weten dat jij een 
parel bent, een parel in Gods hand". De dankdienst voor haar 

leven vond plaats op 21 mei 2021 in de Immanuëlkerk en werd geleid 
door Ds. Piet Rozeboom. Er werd medewerking verleend door het Lof-
stem kwartet onder leiding van Bert Visser (piano). Vincent van Delft was 
de organist. 
De kist werd door haar gezin binnengebracht onder de melodie van het 
lied "Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. U heb ik nodig, uw genade 
is mijn enig licht in nacht en duisternis". Samen met Renate is de liturgie 
met zorg voorbereid. 
Na het welkom en bemoediging door Ds. Rozeboom zingt het kwartet, 
waar ook Kees deel van is: "Heer, mijn hart zoekt U te vinden". Kees 
vraagt het gezin om bij de kist te komen staan. Allemaal steken ze een 
kaarsje aan, door Kees eerst aangestoken aan de Paaskaars. Renate, ma-
ma, oma is een Parel in Gods hand. Ter nagedachtenis aan deze bijzonde-
re Parel zal ze in ons hart altijd blijven voortleven. Er is nog veel om voor 
te leven en jullie zijn zoveel waard voor mij. Vincent speelde "Weet je dat 
de Vader jullie kent, jullie zijn mooie parels in Gods hand". 
Met 14 parels gaan we verder. Kees zingt solo het lied van Sela, "Ik zal er 
zijn". Voor haar, voor jullie allemaal.  
Namens de kinderen deelt Miranda herinneringen. Ze waren een traditi-
oneel gezin, mama werkte niet. Toen Jacintha 9 jaar was ging Renate als 
verpleegkundige werken in de Wilbert. Ze hielp op school, deed spelle-
tjes. 
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Op de vakanties moesten ze verplicht 1 middag mee fietsen. Ze hebben 
mooie reizen gemaakt, o.a. 3 weken naar Zuid Afrika en meerdere jaren 
naar Noorwegen. We waren met z’n drietjes thuis. Renate maakte met de 
meiden om beurten een stedentrip naar Valencia. Ze was zeer creatief. 
Handwerken was haar hobby. Hield van puzzelen, leg- en denkpuzzels. Is 
ook bij alle 3 bij de bevalling van een kleinkind geweest. Ze had veel me-
dische aandoeningen, maar klaagde nooit. We lijken op onze eigen ma-
nier alle drie op haar. We gaan haar verschrikkelijk missen. 
Jacintha las een gedicht voor van Esther Terlouw, "De liefde van een 
moeder". Namens de kleinkinderen vertelde Anouk gedachten aan Oma. 
Oma heet ook Jacomina, grote Mientje en ze noemde mij kleine Mientje. 
Als we in de buurt waren gingen we even langs om de snoeppot leeg te 
roven. Ze luisterde altijd. Een creatieve spelletjes oma, middagen lang. Op 
zaterdag, patatdag, aten we de vriezer leeg. De vele oppasuren waren 
een cadeautje voor haar. Ze was lief, positief, een bijzonder mens.  
Wij waren bijdehand, maar Oma was de baas. 
Ds. Rozeboom las Ps. 121. De trouwtekst stond centraal: "De Here is uw 
Bewaarder, de Here is uw schaduw aan uw rechterhand". Na de overden-
king zong het Lofstem kwartet: "Come and bless us". Het slotlied was Ps. 
138 "Als ik omringd door tegenspoed en U loof ik Heer, met hart en ziel". 
Na dit lied sprak Kees dankwoorden. We gaan verder zonder de mooie 
Parel Renate, maar met 14 prachtige Parels en de troost van God in het 
verdriet en gemis. Onder de melodie van "Veilig in Jezus’ armen" werd ze 
naar haar aardse rustplaats gebracht. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Op woensdag 26 mei 2021 is rustig heengegaan Cornelis van Zandwijk 
(Cor) op de gezegende leeftijd van 103 jaar. Boven de rouwkaart staat: 
"Zie, des HEREN oog is op hen die Hem vrezen, die op Zijn goedertieren-
heid hopen. Ps. 33: 18". 
De afscheidsdienst vond plaats op woensdag 2 juni 2021 in de aula van de 
Laatste Eer en werd geleid door Pastor Rixt de Graaf – de Boer. Onder het 
lied "De heilige stad" werd hij binnengebracht door zijn 4 zoons: Bart, 
Jaap, Geert en Kees. De kleinkinderen staken kaarsen aan als teken van 
verbondenheid. Geert deed een welkomstwoord. Dankbaar dat hun va-
der 103 jaar mocht worden, maar toch ook emoties bij het gemis. 
Carolien den Haan zingt de liederen die op de liturgie staan.  
Hij is welkom in ’t huis mijnes Heren. 
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Met die overtuiging stond hun vader in het leven en mag hij nu leven in 
Heerlijkheid. Na het gebed deelden Frank en Arnaud herinneringen aan 
hun opa. Na het overlijden van oma was het moeilijk voor opa. Hij was 
heel trots toen hij overgrootvader werd. Hij was trots op al zijn kleinkin-
deren. Rixt leest Ps. 33 en Joh. 3 vanaf vers 16. Voor Cor van Zandwijk 
belangrijke woorden uit de Bijbel, zijn houvast. Na het lied "Blijf bij mij 
Heer" hebben Bart en Kees een In Memoriam. In 1917 een pandemie, de 
Spaanse griep. In 2020 pandemie, corona. Hun vader kwam van een 
boerderij met 10 kinderen. Wilde geen boer worden, kon goed leren, had 
veel negens, ook voor vlijt en gedrag. Hij ging naar de kweekschool in 
Gorkum en met 18 jaar had hij het diploma voor onderwijzer. Heeft in 
verschillende plaatsen gestaan. In 1961 werd door hem de Chr. Ulo in 
Rijnsburg opgericht. Zijn zoons gingen ook in het onderwijs en kwamen 
ook een tijd bij hun vader op school. Normen en waarden waren erg be-
langrijk. Hij was onomstreden de directeur. Kreeg veel waardering. Ging 
met 64 jaar met pensioen. Na zijn pensioen werd hij geridderd. Het geloof 
belangrijk, was erg principieel. Kon later wel waarderen dat de kinderen 
andere geloofs- en politieke richtingen kozen. Zijn 100e verjaardag werd 
gevierd met veel dierbaren. Dick en Tineke van de PCOB waren ook uit-
genodigd. Tevens werd aan iedereen het boek uitgereikt over een EEUW 
Cor van Zandwijk, geschreven door zijn zoons, in overleg met hun vader. 
De laatste jaren was hij in van Wijckersloot. Rixt deed de overdenking. Na 
het zingen van het lied: "Jezus leven van ons leven", door Carolien den 
Haan, sprak Rixt uitleidingwoorden en het slotlied was: "Wat de toekomst 
brengen moge". Jaap sprak namens de familie dankwoorden en onder de 
tonen van "De heilige stad" gingen ze naar de begraafplaats. Cor van 
Zandwijk was een betrokken lid van de PCOB en had veel waardering voor 
het bestuur. De kinderen en kleinkinderen gaan verder zonder hun vader 
en opa, maar met mooie herinneringen. Dat zijn vast vertrouwen op God 
hen tot troost mag zijn in het verdriet en gemis. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Op vrijdag 11 juni 2021 is overleden Saartje de Mooij – Brussee op de 
leeftijd van ruim 100 jaar. De laatste 5 jaar verbleef zij in de Wilbert. Bo-
ven de rouwkaart staat "De HEERE is mijn herder". De afscheidsdienst 
vond plaats op woensdag 16 juni 2021 in de Grote kerk en werd geleid 
door pastor Rixt de Graaf – de Boer. De kist werd binnengebracht onder 
de tonen van het lied "Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend". 
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In 2005 is haar man Samuel de Mooij overleden en werd hetzelfde lied 
gespeeld. Welkom namens de familie. De paaskaars brandde, de dood 
heeft niet het laatste woord. Er mocht in deze dienst gezongen worden. 
Kinderen en kleinkinderen zongen uit de oude bundel van de Hervormde 
kerk Ps. 116 vers 2 en 3. Haar geloof was voor haar de vaste zekerheid en 
nu is ze veilig geborgen bij God. We missen haar sprankelende aanwezig-
heid. Conny en Marianne deelden herinneringswoorden aan hun oma. Ze 
was 12 jaar enig kind, kreeg toen nog een zusje. Ze was best eigengereid. 
In die tijd was het liedje Sara je rokt zakt af populair. Ze zei, jullie moeten 
me maar niet vernoemen, vond het niet leuk. Ze is getrouwd in een man-
telpakje, haar moeder zei, daar heb je erna nog wat aan. Ze hield van de 
vierdagen en dan moest iedereen komen. In de Grote kerk had ze een 
vast plekje, dat noemde ze de nieuwe uitbreiding richting de begraaf-
plaats. Ze genoot van bezoek en wilde graag het dorpsnieuws weten. Ze 
hield ook van een geintje. Toen ze een pruik kreeg noemde ze die haar 
hoedje. Vlak voor haar dood zong ze "Heer ik hoor van rijke zegen". Ps. 23 
werd gelezen door Rixt. We zongen Ps. 121 vers 1 en 2. Rixt begon de 
overdenking met: ze nam geen blad voor de mond. Hield het reilen en 
zeilen van de kerk bij. Uitkijken, want de Gereformeerden nemen de boel 
over, de Hervormden zijn te slap. Ze bad dagelijks voor kinderen en klein-
kinderen, die niet meer naar de kerk gingen. Ze zei, wie moet er voor jul-
lie bidden als ik er niet meer ben. Het gebed is kracht en bescherming 
voor jullie leven. Ze ging op weg met de Goede Herder. Wie mag de Her-
der van je leven zijn? Zij is rustig heengegaan naar de stad met de paarlen 
poorten en mocht daar haar Heer ontmoeten. Mijn Jezus, ik houd van U, 
maar nooit zoveel als nu. Schoondochter Janny las het gedicht: "Heer, wilt 
U mijn leidsman wezen". Het slotlied was Ps. 68 vers 10. Kleinzoon Mat-
thijs sprak een dankwoord. Bedankte voor de bezoeken aan oma door de 
kerk, PCOB, ouderenpastor, die noemde ze de dominee, en vele anderen. 
Iedereen dank voor de steun. De kist werd uitgereden door kinderen en 
kleinkinderen begeleid onder de tonen van "Vaste rots van mijn behoud". 
Ze is begraven op de begraafplaats aan de Sandtlaan. Jullie moeten ver-
der met dierbare herinneringen. Dat haar vast vertrouwen op God en 
haar vele gebeden voor jullie tot troost mogen zijn in het verdriet en ge-
mis. 

Secretaris Tineke van Delft. 
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Op 14 juni 2021 is overleden Willem (Wim) van Delft op de leeftijd van 79 
jaar. De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 19 juni 2021 in de Gro-
te kerk, en werd geleid door Pastor Rixt de Graaf – de Boer. De kist werd 
binnengebracht met het lied "Jesu joy of man’s desiring". Rixt heette 
iedereen van harte welkom. Op de voorkant van de kaart staan tulpen, 
omdat Wim altijd bezig was met datgene wat wilde groeien en bloeien. 
Gods liefdevolle leiding heeft Wim thuisgebracht. Zoon Arnold sprak per-
soonlijke woorden: Werkte 6 dagen per week,  had een eigen landje ge-
huurd, waar hij van alles op teelde en hield ook dieren, geitjes, een pauw. 
Vanuit zijn geloof heeft hij veel betekend voor kerk en maatschappij. 21 
jaar diaken, bestuurslid van de buurtvereniging. Hij ging graag naar de 
voetbal, zeker toen zoon Jaco in het 1e van Rijnsburgse Boys speelde. Hij 
was heel trots. 3 weken voor zijn dood ging hij nog naar zijn landje om 
aardappels te poten. Jullie moeten van de winter toch eten. Pa, bedankt 
voor alles, je hebt je rust meer dan verdiend. We luisterden naar het lied 
van Paul de Leeuw: Ik heb een steen verlegd in de rivier op aarde. Clasien 
en Annie spraken herinneringswoorden over hun broer: Wim, onze oud-
ste broer hield van een geintje en nam ons vaak in de maling. Ging clan-
destien kerststukjes verkopen aan de deur. Kwam ook bij een politie, wist 
zich met een smoes een bekeuring te ontlopen. Kreeg verkering met 
Riemke. Wandelend op de Dijk, viel zijn jasje in het kanaal. Later zei zijn 
vriend, ik zag een eend zwemmen met je jasje aan. Ze kregen 4 kleinkin-
deren, waar hij zeer trots op was. Was actief bij muziekvereniging Wil-
helmina. Met zijn vader stond hij op de bloemenmarkt in Utrecht. Zette 
zich in voor het kerkkoor, werkgroep de Ruyter en leurde om bloemen 
voor het kindercorso. Ze eindigden met het gedicht: Is dit nu het afscheid 
nemen? Na het zingen van "Wat de toekomst brengen moge" leest Rixt 
uit Lucas 10 het verhaal van de barmhartige Samaritaan, n.a.v. een vraag 
over de naaste van een wetgeleerde. Wim was zondag een hoorder en in 
de week een doener, vanuit zijn geloof. Met humor had hij oog voor de 
ander. Een warm kloppend hart voor iedereen die God op je pad brengt. 
We luisterden naar "Genade zo oneindig groot, dat ik die ’t niet verdien". 
Rixt eindigde met het gedicht: Voetstappen in het zand. We luisterden 
naar: "Als een vriend zal ik je dragen, alle dagen, ik zal er zijn". 
Zwager Jack sprak namens de familie Heeringa persoonlijke woorden. Wij 
spraken thuis over zwager Willem, een eretitel. 61 jaar geleden kreeg hij 
verkering met Riemke. Dat was nog wel een dingetje, want Wim was Her-
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vormd en wij waren Gereformeerd.  Pake en Beppe woonden in Fries-
land. Daar konden we niet veel heen, een soort wereldreis. Daarom een 
brief. Boer van Egmond had een perenboom, waar bovenin nog peren 
hingen. De ladder viel, Wim lag in de baggersloot. Tot 2 jaar terug werkte 
hij bij zwager Jack. Hij was vriendelijk, ook ongeduldig. Geen cultuurmens, 
wel een strandmens. Wij zijn dankbaar dat we zo lang met hem mochten 
optrekken. Het slotlied was: "Lichtstad met de paarlen poorten". Jantine 
van Klaveren van de Laatste Eer sprak namens de familie een dankwoord. 
Wim werd uitgedragen onder het lied: "Nader mijn God tot U". Riemke, 
kinderen, kleinkinderen en familie moeten verder met dierbare herinne-
ringen. Dat zijn vast vertrouwen op God jullie tot troost mag zijn in het 
verdriet en gemis. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Van de Voorzitter. 

Beste lieve mensen van de PCOB afd. Regio Rijnsburg, 
Op het moment van schrijven, maandagmorgen 21 juni, verblijf ik nu ruim 
tweeënhalve week in het Reiner de Graaf Gasthuis in Delft. Als ik uitga 
van de vorige kuur, die 30 dagen duurde, zou ik over de helft zijn. De eer-
ste twee weken voelde ik mij prima, maar in het laatste weekend had ik 
knap koorts, voelde mij niet zo prettig. Intussen tweemaal bloedtransfu-
sie (nieuw bloed) ontvangen en een keer een zak voor de bloedplaatjes. 
Gelukkig slaap ik veel en vrij goed. Als alles meezit zal ik waarschijnlijk 
begin juli weer naar huis mogen om verder aan te sterken. Ik kijk er naar 
uit! Een hartelijke, warme groet van uw voorzitter, Dick Schoneveld. 

Omzien naar elkaar. 

Een stukje over omzien naar elkaar. Wij zijn een team bestaande uit: 
Marry Paauw, Leny Glasbergen, Wil Kotterer, dus nu Prijna Wessel en nog 
een nieuwe Nel Vletter. Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig 
hebt, komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje koffie / 
thee.  
Ik wil mij nog even voorstellen: Dochter van Jan de Mooij en Toos Kralt, 
vroeger kruidenier op de hoek van de Smidstraat. Ik was 
getrouwd met Peter Wessel. Wij hebben 4 kinderen die 
ieder al op zichzelf wonen. Met 9 kleinkinderen voel ik mij 
een gezegend mens. Ook pas 64 jaar oud. Ik woon op de 
Spinozalaan. 
Lyda van der Kwaak stopt dus ik mag het overnemen. Gezellig. 
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Als u een bezoekje wilt, kunt u dan even bellen? Ik kan niet alles weten 
dus graag even bellen naar 071-4081817. 
De PCOB is een organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter 
dan alleen! 

Van de penningmeester. 

Ontvangen giften: 

04-06-21 Hulp bij belasting door W. de Mooij €   35,00  

Totaal deze periode: € 35,00. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn / haar bijdrage. 

Kees van Delft, penningmeester 

 
Gedicht voor onze voorzitter van Lyda v.d. Kwaak. 

Het leven kan zo hard en oneerlijk zijn,  
maar de steun van degene die liefde geven,  
dat kan de pijn verzachten.  
Als verdriet je steeds de baas is  
en als de wereld niet zo mooi meer is,  
als minuten ineens uren lijken  
je grip op het leven verdwijnt,  
licht ineens niet zo fel meer is: 
Probeer dan vast te houden  
dat je er nooit alleen voor staat . 
EN weet je gesteund door de liefde van je naaste  
en warm je met de mensen die met je zijn begaan en van je houden .   

Van de reiscommissie. 

Beste reisgenoten, 
Wat is het lang geleden, dat we iets positiefs te melden hadden over een 
middagje weg. Laat staan een dagje. 
Maar omdat iedereen positief is over de versoepelingen durven we wel 
weer wat aan. Ons plan is om dit jaar weer een middagje te gaan varen 
en elkaar te ontmoeten op het water onder het genot van een kopje kof-
fie/ thee en een drankje met een hapje. 

Bij rederij van Hulst zijn twee schitterende rondvaartboten gereserveerd 
voor woensdagmiddag 1 september: De River Queen en de Rijnvaert. 
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Op de River Queen is binnen plaats voor 140 personen en op de Rijnvaert 
– het kleinere zusje van de River Queen – is binnen plaats voor 100 per-
sonen. Tevens hebben beide schepen in groot buitendek. 

We varen af op de gebruikelijke plek nabij de Sandtlaanbrug. Dat is te-
genover Siegenlaan 29/31. 
Inschrijven in de Voorhof aan de Vliet Z.Z. kant (hoofdingang) op dinsdag 
24 augustus van 13.00 tot 14.30 uur. 
U mag voor de boottocht voor meerdere personen tegelijk inschrijven, 
mits zij lid zijn van de PCOB! Ook nieuwe le-
den zijn welkom. 
Vertrek om 14.00 uur en terug om ongeveer 
16.30 uur. We schepen in om 13.45 uur. Kos-
ten 10 euro per persoon. Wat krijgt U voor 
die 10 euro? 

Ten eerste een hoop gezelligheid. We kunnen lekker bijkletsen, want we 
hebben elkaar een tijd niet gezien. 1 x keer koffie met appelgebak, twee 
keer een consumptie en twee keer een hartig hapje. 
We hopen op veel inschrijvingen. Wij hebben er in elk geval heel veel zin 
in. 
Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar, reiscommissie. 

Fietstocht! 

Er zijn steeds minder coronabesmettingen en het laat zich aanzien, dat 
ook het mondkapje af mag. We willen graag een fietstocht organiseren en 
wel op woensdag 25 augustus 2021. Uiteraard houden we ons aan de 
basisregels. Janneke Wolvers en Tineke van Delft gaan een mooie tocht 
uitzetten. Halverwege een koffie/ thee stop op een gezellig terras en aan 
het eind een stop voor een drankje. Fijn dat we elkaar sportief kunnen 
ontmoeten. We kijken er naar uit. 
De start is om 13.00 uur vanaf de Burgt. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Oplossingen: Plaatsnamen in Nederland (vorig mededelingenblad). 

1 Boven het water gaat een ezel te keer Balkbrug 

2 Woningen van turf Veenhuizen 

3 Sneller door het stadsdeel Harderwijk 

4 Het zijn gewoon beesten Dieren 

5 Vrouwtjes eenden verlangen naar Woerden 
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6 Tehuis voor wildplassers Sassenheim 

7 Een heer van stand aan de rivier Maasbommel 

8 Emmer in de plomp Akersloot 

9 Eind alphabet met Schapenvacht Zwolle 

10 Hij leurt met koopwaar Deventer 

11 Is voor 50% verdwenen Halfweg 

12 Kippenpantalon Hoensbroek 

13 Rivier met kasteel Rijnsburg 

14 Vis in het vet Aalsmeer 

15 Wanneer je slechtziende bent kan een hond je Leiden 

16 Wat een muziekinstrument! Er is echter maar één Hoorn 

17 Een grote vriend van Willem van Oranje was Van Egmond 

18 Hij moest de auto uit om te Wateren 

19 De jager zag in de verte een Hindelopen 

20 Katten hebben glanzende vachten en kippen mooie Veere 

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. 

Leden mutaties. 
Overleden: 
26-05: Dhr. C. van Zandwijk, Apollolaan 384, 2341 AV Oegstgeest 
11-06: Mw. S. de Mooij - Brussee, Overrijn 7, 2223 ER Katwijk 
14-06: Dhr. W. van Delft, Karel de Grotelaan 24, 2232 AH Rijnsburg 
Bedankt: 
30-06: Mw. D. Verschoor - Kuyvenhoven, Duizendschoon 29 
30-06: Mw. A.W. Vermond – van der Steen, Dahliastraat 9 
30-06: Mw. A. Driebergen, Jan Wildschutstraat 21 
Nieuw: 
Mw. van Driel – Nootenboom, Hans van den Hoevenstraat 20 
2225 PZ Katwijk. 
 
  



pagina 12 

 
 
 
 
 
 
 
Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.  
Bestuur.  Telefoon: 
Voorzitter: D.S. Schoneveld 071-4024222 
2e voorzitter: A. Ravensbergen - Jongedijk 06 57326645 
Secretaris: C.S. van Delft 071-4034160 
Penningmeester: C. van Delft 071-4080825 
Omzien naar Elkaar: P. Wessel - de Mooij 071-4081817 
Reiscommissie: M. Wassenaar - Knipscheer 071-4023566 
Reiscommissie: J. Wolvers - Guijt 06-44607024 

Ouderenadviseur. 
G. Heemskerk - Bouwman 071-4028918 

Belasting invulhulpen. (HuBa’s). 
A.J. Barnard Rijnsburg 071-4020304 
W. de Mooij Rijnsburg 071-4026723 
D.S. Schoneveld Rijnsburg 071-4024222  
F. Veldman Rijnsburg 06-20859479 
A. Tieleman Oegstgeest 071-3615443 

Overig. 
Website: www.pcobrijnsburg.nl 
Email:  tinekevandelft@casema.nl 
Rekeningnr.: NL16 RABO 0337 0352 88 
  t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg 
 
 

http://www.pcobrijnsburg.nl/

