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Mededelingenblad
Afd. Regio Rijnsburg

november 2022
Warme handen
Net begonnen en... het is al zes uur ‘s avonds.
Net aangekomen op maandag en het is al vrijdag
... en de maand is al voorbij ... en het jaar is bijna voorbij
... en al 40, 50 of 60 jaar van ons leven zijn voorbij
... en we beseffen dat we onze ouders verloren hebben, vrienden, en we
beseffen dat het te laat is om terug te gaan...
Dus... laten we toch proberen te genieten van de tijd die we nog hebben...
Laten we niet stoppen met zoeken naar activiteiten die we leuk vinden...
Laten we wat kleur in ons grijze bestaan zetten...
Laten we lachen naar de kleine dingen van het leven.
En toch moeten we rustig blijven genieten van deze
tijd die we nog hebben.
Laten we proberen de "na" te elimineren...
Ik doe het daarna... Ik zeg daarna... Ik zal er later
over nadenken...
We laten alles achter voor later alsof "daarna" van ons is.
Want wat we niet begrijpen is:
daarna wordt de koffie koud... daarna veranderen de prioriteiten...
daarna is de charme verbroken... daarna gaat de gezondheid voorbij...
daarna worden de kinderen volwassen...
daarna worden de ouders ouder... daarna worden de beloftes vergeten...
daarna wordt de dag de nacht... daarna eindigt het leven...
En dan is het vaak te laat.... Dus... laten we niets achter voor later...
Want ondertussen kunnen we de beste momenten verliezen,
de beste ervaringen, beste vrienden, de beste familie...
De dag is vandaag... Het moment is nu...
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We zijn niet meer op de leeftijd waarop we ons kunnen veroorloven om
uit te stellen wat meteen gedaan moet worden.
e

Auteur onbekend. Via facebook van Aafke Ravensbergen (2 voorzitter) ontvangen en
wij willen dit verhaal graag met u delen.
Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Contactmiddag 9 november 2022.
Het bestuur nodigt u uit voor de contactmiddag welke gehouden wordt
op 9 november 2022, aanvang14.30 uur.
Deze middag zal er meer verteld worden over Herberg
Welgelegen in Valkenburg. Herberg Welgelegen is een
prachtige locatie, met de luxe van een hotel en de rijkdom van een echte Herberg. Herberg Welgelegen was
vroeger
het
gemeentehuis
van
Valkenburg.
Een sociale onderneming waarin zorg en horeca naast elkaar staan.
Dagbesteding:
De Herberg biedt dagbesteding aan ouderen met geheugenklachten en
(jong)volwassenen, voor wie een plek op de reguliere arbeidsmarkt niet
zo vanzelfsprekend is.
Mantelzorgweekend:
Het mantelzorgweekend is een geheel verzorgd weekend speciaal georganiseerd voor mantelzorger(s) en hun partner.
Tijdens deze middag nemen ze ons mee naar de Herberg. Interessant om
alles te weten over de historie van dit pand en wat er allemaal plaatsvindt
in deze Herberg. Wij zien u graag 9 november in de Voorhof.
Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen.

In Memoriam.
Op 18 september 2022 is overleden Jan van der Heijden, in de
leeftijd van 86 jaar. De dankdienst voor zijn leven vond plaats
op 23 september 2022 in "De Laatste Eer"en werd geleid door
Ds. Joren IJzerman. Boven de rouwkaart staat "Ga met God en
Hij zal met je zijn, in Zijn liefde je bewaren, in de dood je leven
sparen, ga met God en Hij zal met je zijn". Kleinkinderen staken de kaarsen aan. Hierna een luisterlied,uitgezocht door Nynke, "How do I say
Goodbye".
Zijn jongste broer Pieter deelde herinneringen. Zoon Jan-Pieter vertelde
dat zijn vader een levensgenieter was, zeer sportief.
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Een man met veel petten: De basketbalpet bedekte zijn kale kop, hij was
een groot fan van voetbalclub Ajax. In Bataviastad kocht hij echter PSV
sokken, die waren goedkoper dan de Ajax sokken, en ook rood-wit. Hij
werd Jan de zanger genoemd en Jan de familieman. Zijn vader was het
grote voorbeeld voor hem en zijn zus Jolette. De preek ging over Johannes, de apostel van de liefde. Als we elkaar liefhebben blijft God in ons en
is Zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.
Jan was zorgzaam, liefdevol, had oog voor anderen. Hij had een ingewikkelde jeugd en droeg jong grote verantwoordelijkheid. Hun 50 jarig huwelijk is gevierd op Aruba met het hele gezin. Een gelovig mens, God was
belangrijk in zijn leven. Hij uitte zijn geloof door te zingen. Hij verdiende
dankbaarheid en respect hoe hij was voor Thoni en de (klein) kinderen.
We luisterden naar het lied "Kum ba yah, My Lord" uitgevoerd door het
Rijnlands Chr. Mannenkoor Vox Humana, waarin hij zelf zong. Het slotlied
was "Ga met God en Hij zal met je zijn". Tijdens het afscheid nemen klonk
de melodie van "Blijf bij mij Heer, wanneer het duister daalt". Thoni en
gezin gaan verder, zonder Jan, maar met dierbare herinneringen en God,
die meegaat in het verdriet en gemis.
Secretaris Tineke van Delft.

Op 20 september 2022 is overleden Tiny Kralt-van Duijn, in de leeftijd van
91 jaar. Boven de rouwkaart staat "Kracht naar kruis, niet meer en niet
minder". De dankdienst voor haar leven was op 26 september 2022 in de
Grote kerk en werd geleid door pastor Arie Ravensbergen.
Tiny werd door haar kinderen binnen gebracht onder de melodie van
"Heer, ik kom tot U".
Er is bovenal dankbaarheid hoe ze was, een ras optimist. Kleinkinderen
staken een kaars aan. Herinneringen aan moeder en oma werden op gehaald. Ze was positief, maar heeft veel verdriet gekend. Twee kinderen
gestorven, aan één oog blind, aan één oor doof, maar nooit klagen. Ze
wilde alles uit het leven halen, de kleinkinderen mochten alles. Twee keer
per jaar in een vakantiehuisje met elkaar. Geboren in Abbenes, toen naar
de Mors en vanwege de oorlog naar Warmond. Ze ging werken in het
AZL, stond op de bus te wachten toen Gerben Kralt langs fietste en zei,
spring maar achterop. Ze is later met hem getrouwd.
Veel vriendinnen op de koffie en met kerst eten met z’n allen. De deur
werd uit de sponning gehaald en werd de tafel.
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Met tante Bep bloemen verkopen op de markt. Het verdiende geld werd
dezelfde dag uit gegeven, ze kwam met tassen vol thuis. Ps. 146 stond
centraal. Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft. Die psalm werd
steeds belangrijker voor haar. De God van Jakob, uit Jakob is het volk Israël ontstaan, het Joodse volk. De grootouders van Tiny waren Joods. Het
volk wat veel heeft geleden. Die God van Jakob was de kracht van Tiny in
haar verdriet. Verder in de lijn komen we bij Jezus, haar Heiland. Samen
optrekken naar een nieuw plan, als hemel en aarde samen komen. Zoon
Simon sprak dankwoorden en we zongen het slotlied "Ik zie een poort
wijd open staan". Onder de melodie van "Lichtstad met de paarlen poorten" werd ze door de kleinkinderen uitgeleide gedaan. Ze werd begraven
naast de kerk. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen moeten verder
zonder Tiny maar met dierbare herinneringen en God die meegaat en
troost in verdriet en gemis.
Secretaris Tineke van Delft.

Op 23 september 2022 is overleden Jan van Egmond, in de leeftijd van 77
jaar. De afscheidsdienst was op zaterdag 1 oktober 2022 vanuit de Grote
of Laurentiuskerk en werd geleid door Ds. Lydia Veerman-van Dijk.
Op de rouwkaart staat "Mijn oog is op U", Ps. 32:8.
Kleinkinderen brachten hun opa binnen onder de melodie van "Er is een
God, die hoort". Zijn vrouw Frieke en kleinkinderen staken kaarsen aan.
De liederen die gezongen werden heeft Jan zelf uitgekozen en veel geluisterd. Kleindochter Eline zong "Goodbye". Kleindochter Noëlle las een
gedicht over Paradijselijk.
God zag dat Jan het moeilijk had, maar je bent nu daar waar het goed is.
De preek ging over Ps. 32, de trouwtekst van Jan en Frieke, "Mijn oog is
op U". In Openbaringen 21 staat over de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde. Jan is geboren op 5 april 1945. Hij was eerst bloemenkweker en
ontmoette Frieke op de ijsbaan. Na de verkoop van de kwekerij werd hij
vertegenwoordiger van leliebollen. Jan is 27 jaar bij de vrijwillige brandweer geweest en is geridderd in de Orde van Oranje Nassau. Hij hield van
vissen, ze gingen dagjes uit en reisjes naar de Ardennen. De huwelijksjubilea van 12 ½ jaar tot 55 jaar werden gevierd. Hij heeft heel veel mooie
landen gezien.
Als ondernemer naar Chili, paradijselijke omstandigheden, maar het onderkomen eenvoudig. Jan kon goed babbelen met wie hij ook maar tegen
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kwam. In de familiekamer waar Jan stond opgebaard was een zweem van
rust. Hij was 7 jaar ziek geweest en een half jaar in Van Wijckersloot, dat
was zwaar. Hij is rustig en vredig ingeslapen. Na het lied "Wat de toekomst brengen moge" sprak uitvaartleider Jantine van Klaveren een
dankwoord namens de familie. Kleindochters namen de bloemen mee en
zoons en kleinzoons begeleidden Jan onder de tonen van Adagio in Gmineur van Tomasso. Jan is begraven op de begraafplaats aan de Kamerlingh Onnesstraat. Frieke en haar gezin moeten verder, zonder Jan, maar
met dierbare herinneringen en God die troost in het gemis en verdriet.
Secretaris Tineke van Delft.

Op 29 september 2022 is overleden Joke Kralt-Heemskerk, in de leeftijd
van 81 jaar. Op de rouwkaart staat: "Ooit komt het goed, een rechtvaardige wereld zonder list en bedrog, waar niet de dood heerst, maar het
Licht van de Eerlijkheid schijnt". De afscheidsdienst vond plaats op 6 oktober 2022 in de Immanuëlkerk en werd geleid door Ds. Nico de Reus. Ds.
de Reus sprak welkomstwoorden. Hij zei, we houden haar leven en haar
sterven in het Licht van Gods Liefde. Kleinkinderen zongen "Amazing Grace", onder begeleiding van piano en gitaar en "Jezus ik wil heel dicht bij U
komen". Zoon Teun vertelde hoe Joke was. Ds. de Reus begon met een
gedicht over de wilde kersenboom, de lieflijkste van alle bomen. Daarna
Psalm 139 en uit het evangelie "Hij is niet een God van doden, maar van
levenden". Hierna een luisterlied "Ken je mij", gezongen door Trijntje
Oosterhuis. Een lied geënt op psalm 139. Er is veel gebeurd in korte tijd,
amper 2 jaar na het overlijden van Bab is Joke nu, net als Bab aan een
hersenbloeding overleden.
Ze woonde pas kort aan de Vliet N.Z. en genoot ervan, dicht bij het
dorpsgebeuren. Ze wist dat haar dit eens zou overkomen, dus leefde ze
met de angst dat ze zou worden gevonden. Zo gebeurde het ook.
Ze was uitnodigend, hartelijk. Vaste gast in Soelaas. Midden in een gesprek over dood riep ze "Ik ben er klaar voor". Haar jeugdverlangens waren niet vervuld. Ze wilde dansen, in het theater, operette. Kortom ballerina worden. Ze was heel kerks en ze zong veel liederen om haar angst te
overstemmen. Ze was een minder open boek dan je dacht. Als oma genoot ze van de kleinkinderen. Soms botste het ook. Haar leven had mooie
zachte zijden, maar ook schaduwzijden.
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Voor wie gelooft heeft dat niet het laatste woord. De dood is een breuk,
zadelt je op met leegte en gemis. Maar God gaat verder met ons, ook na
de dood. Kleindochter Mieneke zingt: "Liefde kent geen tijd".Het slotlied
was "Ga met God en Hij zal met je zijn". Elise sprak dankwoorden. Kostbaar dat u er bent. Mama heeft nu een echte boeketdienst. Ze was goed
in leven en vieren. Ze zei dat de kinderen en kleinkinderen een bloem op
de kist zouden leggen als afscheid. De mensen in de dienst werden uitgenodigd om langs de kist te lopen en na de begrafenis elkaar te ontmoeten
met koffie en een broodje en herinneringen te delen. Kinderen en kleinkinderen moeten verder zonder Joke, maar met dierbare herinneringen
en God die meegaat en troost in het verdriet en gemis.
Secretaris Tineke van Delft.

Verslag van de contactmiddag van woensdag 12 oktober 2022.
2e voorzitter Aafke Ravensbergen opent de middag en heet de vele aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder Fem en Dirk Knopper uit Zeewolde, die ons deze middag uitgebreid gaan informeren over MAF, dat
staat voor "Mission Aviation Fellowship"
We zingen een toepasselijk lied: "Roept uit aan alle stranden". In Mattheus 5:16 staat, "Laat uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede
werken mogen zien en uw Vader in de hemelen verheerlijken". Houdt het
Christendom van nu ook de wereld bij elkaar? De mensen moeten zelf
naar oplossingen zoeken. Daarvoor heeft God hen verstand gegeven.
Zoals de organisatie MAF hun werken en liefde voor de Heer wereldwijd
verspreiden. Jezus zegt: Je bent geboren om van mij te getuigen. Ze gaat
ons voor in gebed. Enkele mededelingen:
De kerstviering vindt ook dit jaar in 2 dagen plaats, woensdag 14 en donderdag 15 december. Dit houdt in dat U zich moet aanmelden. In het volgende mededelingenblad leest u meer hierover.
Marieke bespreekt de dagtocht, die we 19 april 2023 willen houden. Alles
is duurder geworden en ook deze dagtocht gaat nu € 65,00 kosten. Misschien kunt u ervoor sparen?
Na de eerste pauze met koffie/ thee krijgt Dirk Knopper het woord over
het werk van MAF. Zijn vrouw Fem staat bij de informatietafel achter in
de zaal, daar kunnen de leden ook iets doneren of wat leuks kopen.
Waarom MAF? Dirk vertelt: Wij geloven dat iedereen bereikt moet worden met Gods Liefde.
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Wat doet MAF? Vliegen hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare
gebieden. Hij noemt Mattheüs 28, het zendingsbevel. MAF vliegt met 132
vliegtuigen in 26 landen, jaarlijks meer dan 56.000 vluchten, naar ruim
1400 bestemmingen in jungles, bergen, woestijnen en op eilanden. Zij
vliegen voor meer dan 2.000 kerken en hulporganisaties. Mensen in nood
komen in contact met mensen die hulp kunnen verlenen. Bijbels gaan
naar volken die uitzien naar een Bijbel in hun eigen taal. Ze vliegen over
moerassen, bergen en oorlogsgebieden. God brengt hoop, waar geen
hoop meer is. Dirk laat verschillende filmpjes zien, heel ontroerend allemaal, bijna beschamend hoe goed wij het hier hebben.
Na de 2e pauze met de collecte gaat hij verder. Je wordt minimaal 5 jaar
uitgezonden. Wij kunnen het werk van MAF ondersteunen met gebed,
want dat is de motor van MAF. U steunt en u geeft ons werk vleugels.
Door Gods genade en de vele giften die o.a. in Nederland zijn ingezameld
komt er D.V. in 2023 een hangaar klaar voor gebruik in Suriname. Een
donateur uit Nederland zal waarschijnlijk nooit een patiënt ontmoeten
die we naar het ziekenhuis hebben gevlogen, maar diegene heeft wel een
levensreddende impact gehad.
Onder een groot applaus bedankt Aafke onze gasten met bloemen en een
gift voor MAF en zegt zeer onder de indruk te zijn. Die mensen juichen
voor de Bijbel, terwijl het voor ons heel gewoon is.
Marieke sluit de middag af. Ze heeft een prachtig gedicht over: "Ode aan
de vrijwilligers", heel toepasselijk voor het werk van MAF. Daarna gaat zij
ons voor in gebed. Zij wenst iedereen wel thuis en tot ziens op woensdag
9 november, de volgende contactmiddag over het werk van Herberg Welgelegen in Valkenburg.
Secretaris Tineke van Delft.

Omzien naar elkaar.
Wij zijn een team bestaande uit: Marry Paauw, Lijnie Glasbergen, Wil
Kotterer, Nel Vletter en Prijna Wessel.
Samen kunnen we veel. Als u een bezoekje nodig hebt,
komen wij graag bij u langs. Gewoon een praatje of kopje
koffie / thee. Wij kunnen echter niet alles weten dus als u
een bezoekje wilt graag even bellen naar 071-4081817. De PCOB is een
organisatie voor de gemeenschap. Samen is zoveel beter dan alleen!
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Voor meer informatie over dit dankbare werk kunt u bellen naar Prijna
Wessel - de Mooij, tel. 071-4081817.
Voor een bezoekje in Valkenburg kunt u ook bellen naar Aafke Ravensbergen, tel. 06 5732 6645.
Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar

Van de penningmeester.
Collecte contactmiddag 12-10-2022: € 263,80.
Ontvangen giften:
Totaal deze periode: € 180,00.
23-09-22 Gift voor PCOB (LA107)
25-09-22 Gift voor PCOB (AA004)
30-09-22 Gift voor PCOB (LA514)
01-10-22 Gift voor PCOB (LA351)
03-10-22 Gift voor PCOB (AA426)
03-10-22 Gift voor PCOB (AA543)
12-10-22 Gift voor PCOB (AA269)
12-10-22 Giften voor PCOB (2 x € 20 en 2 x € 10)
Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.

€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
10,00
25,00
10,00
15,00
25,00
25,00
60,00

Kees van Delft, penningmeester.

Van de reiscommissie.
Beste reisgenoten,
Deze keer willen we ruimschoots voor de reisdatum 19 april 2023, u informeren over de geplande dagtocht naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest. Omdat alles duurder wordt, u weet er immers alles van, willen we u van te voren ook de
prijs bekend maken. We vertrekken om 9.00 uur
en zijn ’s avonds om 18.30 weer thuis.
De kosten voor deze dag bedragen 65 euro p.p.
Ja, dit is ook meer dan dat u van ons gewend bent. Wat krijgt u hiervoor?
In een comfortabele bus naar Luttelgeest, waar u 2 keer koffie met gebak
krijgt. Entree van het park, warme maaltijd, die er heel goed uit ziet.
Rond 17.00 uur weer terug naar Rijnsburg.
Het park is zeker een bezoek waard!!
U kunt Janneke of mij altijd even aanschieten voor meer informatie, en
wellicht is het een idee om thuis een potje te maken voor dit heerlijke
dagje uit.
Hartelijke groet, Janneke en Marieke
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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 € 30,00. Betaling uitsluitend per pinpas.
Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring
volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.
Gebed.
In de stilte, als ik rust kan vinden, dan vind ik U soms.
Uw aanwezigheid, uw adem. Help me dat te vinden, God.
In muziek, in de harde beat of op de golvende melodie,
dan voel ik U soms. Uw steun, uw aansporing.
Help me dat te voelen, God.
Buiten, in het bos, aan zee, op het plein van de stad, dan zie ik U soms.
Uw schepping, uw grootsheid. Help me dat te zien, God.
In mensen, in gesprekken, in vreugde en verdriet, dan hoor ik U soms.
Uw woorden, uw zorgen. Help me dat te horen, God.
In het einde, in een nieuwe start. In berusting, in verontwaardiging.
In de chaos, in de orde. In ons hele leven, soms.
Help ons U op te merken, God. Kom ons tegemoet. Amen.
Van Wijkerslooth.
In Oegstgeest in de nabijheid van de Rooms-Katholieke Kerk bevindt zich het
Marente Verpleegtehuis Van Wijckerslooth. Hier wonen 155 ouderen, die
dagelijks de best mogelijke zorg ontvangen.
Ook voor tijdelijke verzorging met therapie kan men hier terecht. Binnen is
een restaurant waar u kunt genieten van een goede kop koffie met wat lekkers. Wie was Van Wijkersloot waarnaar dit Verpleeghuis is vernoemd? Cornelis Ludovicus de Wijkerslooth wordt op 25 mei 1786 in Haarlem geboren.
Zijn vader en moeder zijn van adel. Zijn moeder stamt bovendien af van de
bekende Jonkheer Adriaen Ram, die de opa van haar opa is. Terwijl Nederland in 1811 onder het Franse Keizerrijk van Napoleon valt, studeert Cornelius af als priester. Vanaf 1817 vestigt hij zich in Velsen, waar hij met twee
andere studiegenoten een seminarie start om priesters op te leiden.
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De Wijkerslooth is nog niet uitgestudeerd of in 1833 mag hij zich professor of
hoogleraar in Godgeleerdheid noemen. Ondertussen is zijn moeder overleden en krijgt hij als eerstgeborene van het gezin in 1828 de heerlijkheid
Schalkwijk toegewezen. Voortaan mag hij zich ook nog Heer (Baron) van
Schalkwijk noemen. Alsof dat nog niet genoeg is wordt hij op 45-jarige leeftijd benoemd tot eerste bisschop in het gebied der heidenen. Daarmee heeft
hij tot taak de bisschoppelijke hiërarchie te herstellen. Ondanks de vrijheid
van godsdienst in 1796 was het de katholieken nog steeds niet gelukt om de
kerkelijke situatie te herstellen, zoals die voor de reformatie was. Cornelius
Ludovicus de Wijkerslooth wordt door de Paus aangewezen om dit te regelen. Hij doet dit allemaal vanuit zijn buitenhuis in Oegstgeest. Van daaruit
reist hij heel Nederland door om kerken te wijden, opleidingen te starten en
andere taken om de katholieke kerk weer voet aan de grond te doen krijgen.
Op verzoek van monseigneur C.L. van Wijckerslooth, eigenaar van buitenplaats Duinzigt in Oegstgeest, arriveren in 1850 de eerste zusters Franciscanessen vanuit Roosendaal om een klooster te stichten met de zorg voor
"Weesjes en Oudelieden". Activiteiten: Onderwijs (kleuterschool, lagere
scholen, internaat; V.G.L.O., weeshuis en tehuis voor oude vrouwen. In 1850
opende de congregatie in Oegstgeest een bewaarschool en een school voor
christelijke lering en handwerken. In het huis van Van Wijkerslooth vonden
de zusters de eerste jaren hun onderkomen. Kort hierna begon de bouw van
een "gesticht", een gebouw in U-vorm, waarin worden ondergebracht het
klooster, de slaapzalen voor de kinderen en oude dames, keuken, kapel en
schoollokalen. Uit beschrijvingen, die zijn nagelaten uit die tijd, is op te maken dat kerkwijding een indrukwekkend gebeuren moet zijn geweest. Zijn
serie titels wordt in 1840 uitgebreid met "Commandeur der Orde van de
Nederlandse Leeuw". Een titel die later o.a. Thorbecke en den Uyl zouden
krijgen. In 1847 wordt hij verrijkt met de pauselijke titel "Commandeur in de
Orde van Sint-Gregorius de Grote". Op 10 november 1851 sterft hij op 65jarige leeftijd in zijn huis te Oegstgeest. Hij maakte het herstel van de kerkelijke hiërarchie in 1853 net niet meer mee. Een onderdeel uit zijn testament
is de oprichting van een missieschool, waarvoor zijn huis zou worden gebruikt.
Dit lukte niet en hierdoor was in 1915 zijn villa – in de volksmond "het paleisje" genoemd dusdanig vervallen, dat het in 1916 gesloopt moest worden.
Vanaf 1904 tot 1965 blijkt een aantal uitbreidingen noodzakelijk vanwege de
toename van het tehuis voor dames, meisjes en schipperskinderen.
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Echter eind jaren ’60 loopt het aantal kinderen terug en worden de lokalen in
gebruik genomen door de scholengemeenschap Duinzigt (nu Teylingencollege. In 1980 komt ook een einde aan de huisvesting van de bejaarde inwonende dames. Het klooster wordt opgeheven en wordt het gebouw met de
kapel een kantoor. De laatste zusters verlaten in 1989 het gebouw.
Het bos van Wijckerslooth aan de overkant van de Rhijngeesterstraatweg is
een statig oud bos in de gemeente Oegstgeest. Het maakte deel uit van de vroegere buitenplaats Duinzigt en werd
rond 1809 ontworpen door de bekende tuinarchitect J.D.
Zocher, die het geheel op landschappelijke wijze veranderde in een wandelbos. Sinds 1948 is het parkbos in bezit
van de gemeente en heeft het zich kunnen ontwikkelen
tot een echt bos. Het ligt naast het huis Klein-Curium. Beiden maakten vroeger deel uit van de buitenplaats Duinzigt. Het werd in 1709 gesticht door dominee Peter van der Upwich en door
latere eigenaren uitgebreid. Het bos met kronkelende vijvers en slingerende
paden is in 1949 aangekocht door de Gemeente Oegstgeest en voor publiek
opengesteld.

Leden mutaties.
Overleden:
Op 20-09: Mw. C.H. Kralt-van Duin, Oude Vlietweg 88, 2231DS
Op 23-09: Dhr. J. van Egmond, p/a Floris Versterstraat 72, 2231EJ
Op 29-09: Mw. Joke Kralt-Heemskerk, Vliet NZ 37, 2231GN
Bedankt:
Mw. A.J. van Bers-v.d. Meij, Hans v.d. Hoevenstraat 111, 2225TX Katwijk
Dhr. H.M. Slootweg, Voorschoterweg 10, 2235SH Valkenburg
Verhuisd:
Mw. A.C. v.d. Eijkel-Roodzant, Smidstraat 51, 2231 EK
naar Leythenrode, Leiderdorp
Correspondentieadres: Dhr. G.W. v.d. Eijkel, de Molenkamp 24, 2231ZK
Nieuw:
Mw. C. den Heijer-v.d. Werf, Kleipettenlaan 9, 2231XZ
Mw. A.M. v.d. Gugten-de Vries, Boslaan 47, 2231TT
Mw. C. v.d. Meij-van Starkenburg, Galglaan 12, 2231ND
Hartelijk welkom!
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2e voorzitter:
A. Ravensbergen - Jongedijk
Secretaris:
C.S. van Delft
Penningmeester:
C. van Delft
Omzien naar Elkaar: P. Wessel - de Mooij
Reiscommissie:
M. Wassenaar - Knipscheer
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J. Wolvers - Guijt

Telefoon:
071-4024222
06 57326645
071-4034160
071-4080825
071-4081817
071-4023566
06-44607024

Ouderenadviseur.
G. Heemskerk - Bouwman

071-4028918

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

071-4020304
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06-20859479
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071-3615443

Overig.
Website:
Email:
Rekeningnr.:

www.pcobrijnsburg.nl
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