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Vuurwerk. 

Vuurwerk, ik vind het mooi om te zien. Tegelijk al die herrie op Oude-
jaarsavond vind ik niks. Al die knallen van rotjes op straat, gelukkig 
steeds meer verboden. Er is in de laatste jaren veel mooi siervuurwerk 
in de lucht te zien. Prachtige uiteen spattingen in allerlei kleuren. 
Vooral ter afsluiting van de Oranje feesten kan ik vanaf mijn balkon 
genieten. Waarom is vuurwerk traditie? 

Vuurwerk kent zijn oorsprong in China. Het dient in eerste instantie 
vooral om boze geesten te verdrijven, en maakt dan ook vaak deel uit 
van religieuze festivals. In de late middeleeuwen doet het vuurwerk 
ook in Europa zijn intrede. 

Komt vuurwerk ook al in Bijbelse tijden voor? Ja, het kwam veel voor 
bij de volken buiten Israël. Het was vooral een heidens gebruik.  

Ook het jaar 2023 zal traditioneel beginnen met vuurwerk. Vuurwerk 
dat enorm veel kracht bevat, maar wat 
pas zichtbaar wordt als het is aangesto-
ken. Van zichzelf is vuurwerk helemaal 
niet krachtig, vuurwerk in een verpak-
king doet niets, maar zodra het vuur-
werk ontbrandt komt de kracht vrij. 

We ervaren die kracht in geluid, beweging en licht. En de kracht van 
vuurwerk kan vervolgens ook andere dingen ontsteken en in vlam zet-
ten. 

Wij mogen het nieuwe jaar ingaan net zoals vuurwerk, want als we 
Jezus hebben leren kennen en het vuur van Gods Geest ons heeft aan-
gestoken, komt er kracht vrij in ons spreken en in ons bewegen. Te-
vens weerspiegelen we, als het goed is, Gods licht en zijn wij aansteke-
lijk!  
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Voel jij je krachteloos als vuurwerk in de verpakking, of ervaar jij de 
kracht van vuurwerk dat ontstoken is? Laat jij je verlammen (door zor-
gen, angst, tegenslagen) of sta jij te vlammen (in de kracht die God je 
geeft)?  Heb jij het idee dat je geloof ontoereikend is, of ervaar je juist 
dat in jouw zwakheid Gods kracht zichtbaar wordt? Misschien herken 
je het wel allebei: zowel momenten van krachteloosheid als momen-
ten van kracht door Gods Geest in jou. Kracht vanuit Gods Woord en 
door de heilige Geest. Kracht in en door gebed. Kracht door geloof. 

Aan Hem, die door de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig 
veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe! 

Ik wens u allen goede gezondheid en vele mooie momenten in 2023 
toe. 

Uw voorzitter, Dick Schoneveld 

Contactmiddag 11 januari 2023. 

Beste leden, 
Namens het bestuur wensen wij u een gezond 2023 en wij hopen 
elkaar veel te ontmoeten op onze contactmiddagen. 
De eerste contactmiddag van het nieuwe jaar vindt plaats op 11 
januari 2023. Wij beginnen 14.30 uur in de Voorhof te Rijnsburg.  

Het onderwerp is: Visafslag Stellingendam: Presentatie 2023. 

Een goed product begint met een uitermate nauwkeurige verzorging. 
De heren Jaap Tanis (visserman, 40 
jaar gevist) en Bram Breederveld (Lo-
catiemanager Visafslag) willen ons 
meenemen naar de visafslag Stelling-
dam. Zij nemen verse vis mee en als 
het er is garnalen. Zij nemen ook net-
ten mee en apparatuur. 

Zij geven een rondleiding : De Historie, havens Stellingdam, Ouddorp 
en Goeree. Werkwijze vissers, werkwijze visafslag. 
Het belooft een interessante middag te worden. Wij zien u weer graag 
op deze middag. 

Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen. 
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In Memoriam. 

Op zondagmorgen 11 december heeft de Herder tot zich ge-
roepen Gerrit de Mare, geboren op 23 november 1943 in de 
leeftijd van 79 jaar. In de dankdienst voor zijn leven op zater-
dag 17 december in de Dorpskerk in Sassenheim luisterden 
wij bij het binnendragen naar een lied van Sela: "U geeft een 

toekomst vol van hoop". De overdenking door Ds. Nico Geertsema 
over de door Gerrit zelf uitgekozen tekst uit 2 Petrus 3:13 "Maar wij 
vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont". We luisterden ook naar 
bijdragen van Joke en Arnold. We verliezen in Gerrit een gelovige man, 
waar trots en twijfel wijken voor de kracht van Gods liefde. 

Dick Schoneveld, voorzitter  

Op 24 november 2022 is overleden Lena Ouwersloot - de Mol wonen-
de Rijnweide 21 in Valkenburg. Tekst op de rouwkaart: "Dit is wat blijft 
geloof, hoop en liefde deze drie, maar de grootste daarvan is de lief-
de". 
Op de beamer waren foto’s te zien uit het leven van Leny Ouwersloot 
en haar gezin. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op donderdag 
1 december 2022 om 13.30 uur in de Hervormde Kerk te Valkenburg. 
Drs. F. J.M. van Elk was deze middag de voorganger. 

Leny werd binnengedragen onder orgelspel met het lied "Abba, Vader, 
U alleen, U behoor ik toe". Coby, de zus van Leny haalde herinneringen 
op uit het gezin waar Leny opgroeide. Het was een gezin met 10 kinde-
ren waar alles kon en met veel gezelligheid. Dochter Coby gaf een In 
Memoriam: Zij vertelde dat zij met vijf kinderen waren en daar was 
Leny de spil van. Leny heeft zich ingezet voor veel vrijwilligerswerk en 
bij de PCOB was zij ook een trouwe bezoekster. Zij zorgde jaren dat 
ons mededelingenblad en het Magazine bij onze leden in Valkenburg 
terecht kwamen. 

Leny was een gelovige vrouw, zij droeg altijd haar ticket, het "Pocket-
kruisje" bij zich.  
De Schriftlezingen  waren uit 1 Korinthe 13 en uit Romeinen 5: 6 - 10. 
Haar lievelingslied werd gezongen "Heer, ik kom tot U". 
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Haar dochter Anneke las het gedicht "Thuis" voor. Een dankwoord 
werd gesproken door haar zoon Leendert. Bij het uitdragen van Leny 
speelde het orgel "Lichtstad met uw paarlen poorten". 

Het Pocketkruisje wat Leny altijd bij haar droeg. 

Het kruisje dat ik bij mij draag herinnert mij er telkens aan 
dat ik als Christen leven wil om op Gods weg te gaan. 
Het is geen magisch stukje hout, geen toverbrenger van geluk 
en het beschermt mij evenmin voor pijn en ongeluk. 
Ik draag het ook niet als een soort identiteitsbewijs bij mij, 
het is een teken van contact tussen mijn Heer en mij. 
Als ik mijn hand steek in mijn zak, omdat ik geld of sleutel zocht, 
voel ik dat kruisje, dat mij zegt "Hij heeft je vrijgekocht". 
Het zegt mij dat ik danken mag voor zegeningen, groot en klein, 
en dat ik steeds, in woord en daad Zijn volgeling moet zijn. 
Het herinnert mij ook aan het feit, dat Christus troost en vrede geeft 
aan ieder, die zich aan Zijn zorg en liefde overgeeft. 
Zo draag ik het kruisje steeds bij mij, een teken van geloof en hoop 
dat Christus ook mijn Heer wil zijn, als ik Hem maar niet ontloop. 

Aafke Ravensbergen. 

Op 22 november 2022 is plotseling overleden Jannetje Elisabeth de 
Mooij - Ravensbergen (Janny), op de leeftijd van 81 jaar. Boven de 
rouwkaart staat: "Als een bloem werd je geplukt, en uit dit leven weg-
gerukt. Wij geloven dat Gods hand, jou nu in Zijn tuin heeft geplant. 
Daar mag je verder groeien, bij Hem zul je openbloeien. Bij ons was je 
maar even, bij God mag je voor eeuwig leven". 

De afscheidsdienst was op 29 november in de Immanuëlkerk en werd 
geleid door Pastor Arie Ravensbergen. Kleinkinderen brachten Janny 
binnen onder een orgelbewerking van psalm 42 en 43. Zoon Dick en 
kleinkinderen spraken liefdevolle dankwoorden. Dick vertelde dat ze 
’s morgens vroeg niet goed werd, met spoed naar het Alrijne Leider-
dorp werd gebracht, waar bleek dat ze een levensbedreigende long-
ontsteking had, veroorzaakt door het RS virus, en later op de avond is 
overleden.  
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Ze was altijd positief, opgewekt en had een gezin met een jongen en 
twee meisjes, waar ze heel goed voor zorgde. Ze hield van familiebe-
zoekjes, vakanties. Ze zorgde voor een warm, sfeervol thuis. Kleinkin-
deren mochten logeren, ze keken naar ik hou van Holland. Schilderde 
in huis en voor de kunst. Heeft ook moeilijke tijden meegemaakt. Dick 
jr. met hartproblemen en dochter Annelies kreeg een spierziekte.  

Ze hield van zingen, in een koor in Voorschoten en in het LUMC. Een 
kleinzoon zei, ik moet nog wennen aan het idee. Waar bent u nu daar-
boven? Denkt u nog aan al het fijne, zodat u nooit echt zal verdwij-
nen? Verdriet heeft niet de boventoon, maar dankbaarheid. De over-
denking stond in het teken van Psalm 23, "De Heer is mijn herder, mij 
ontbreekt niets". We luisterden naar Claudia de Breij met het lied: 
"Mag ik dan bij jou". 
Zoon Dick sprak dankwoorden uit. Janny werd door haar gezin de kerk 
uitgeleid, onder de muziek van Francesco Sartori, "Its time to say 
goodbye"van Andrea Bocelli. Dick en gezin moeten verder, zonder 
Janny, maar met dierbare herinneringen en God, die troost in het ge-
mis. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Verslag van de kerstvieringen van 14 en 15 december 2022. 

In een prachtig versierde Voorhof heet voorzitter Dick Schoneveld 
iedereen van harte welkom. Het thema is: "Licht dat met ons mee-
gaat". Het programma (via de beamer) is samengesteld door de dames 
van het bestuur. Dick gaat ons voor in gebed. Na de pauze met kof-
fie/thee en banketstaaf van bakker van Tilburg vervolgen we het pro-
gramma. Eerst worden de kaarsen aangestoken met een gedichtje. De 
schriftlezingen komen uit Genesis en Jesaja. We zingen Verwacht de 
komst des Heren en God heeft het eerste woord. Na het gedicht "Uit 
het duister" houdt Dick een meditatie over het thema "Licht dat met 
ons meegaat". Er worden wereldwijd in deze tijd veel kaarsen aange-
stoken, in en buiten de kerk, om de duisternis te verdrijven in de vorm 
van troost, genezing, geborgenheid. Jezus wordt genoemd "Het licht 
dat in de wereld kwam". Wie Hem volgt loopt nooit meer in de duis-
ternis, maar heeft licht dat leven geeft.  
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We hebben pauze met koffie/thee en een chocoladekransje. Kees van 
Delft, penningmeester en organist speelt een Instrumentaal Intermez-
zo en eindigt met Stille nacht, waarvan we 3 coupletten zingen. 

Daarna volgt een lied, als gedicht van Dietrich Bonhoeffer "Laat warm 
en stil de kaarsen branden heden" en zingen we "Op U mijn Heiland, 
blijf ik hopen". We luisteren naar een modern, actueel verhaal over de 
verjaardag van Jezus.  

Hierna wordt de lunchpauze aangekondigd en bidden we eerst geza-
menlijk het Onze Vader. Er is gelegenheid voor de collecte, warm aan-
bevolen en delen twee leden een zelfgemaakt presentje uit. Een leuke 
geste, die erg gewaardeerd wordt. Tijdens de lunch krijgen we alle-
maal een mooi opgemaakt bord met twee broodjes, een sneetje kerst-
stol, een mandarijn en melk of karnemelk.  

Inmiddels is er een mannenzanggroepje binnengekomen, genaamd 
"Soli Deo Gloria" o.l.v. Leo Heemskerk. Zij stellen zich voor. Na het 
gedicht "Bethlehem is niet zo ver" zingen we met Soli Deo Gloria in 
Bethlehems stal. Aafke leest haar kerstverhaal voor, met als titel "Een 
druppel op een gloeiende plaat". Josien, de vrouw in het verhaal loopt 
weg voor de ellende die ze op de T.V. ziet, de ellende in de wereld. De 
man, Leo denkt dat ze er niets mee te maken wilt hebben. Hij wil met 
haar praten. Op de school waar hij directeur is, wordt gevraagd of ze 
zich in willen zetten voor een speciale actie. In de wijk is een huis vrij 
voor een gezin uit Ghana. Josien wil er niet van horen. Dan belt hun 
dochter of ze met hun kleinzoontje Wouter naar het consultatiebu-
reau wil gaan. In de wachtkamer zit een moeder met een zeer teer 
kindje in de armen. Dit moet de Ghanese vluchteling zijn. De wijkver-
pleegkundige vraagt Josien of ze in het Frans wil uitleggen dat ze naar 
een kinderarts moet gaan. Als Leo uit school komt ligt er een briefje 
van Josien, dat ze met Wouter naar het bureautje is. Dan belt Josien 
uit het ziekenhuis. Leo luistert, hij haalt haar op en ontdekt iets zachts 
in haar gezicht. Ze heeft niet aan eten gedacht voor die avond. Wat je 
deed is veel belangrijker, voor die vrouw en voor jezelf. Ze ontdekt 
haar verantwoordelijkheid. Een nieuwe weg, een begaanbaar pad voor 
het leven.  
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Weten van het Licht is niet genoeg, we zullen allemaal het Licht de 
wereld in moeten dragen. Na dit mooie verhaal zingen we met Soli 
Deo Gloria nog prachtige kerstliederen, eindigend met "O kom, o kom 
Immanuël". Na het gedicht: "God met ons" zingen we staande het Ere 
zij God. De middag wordt afgesloten met een hapje en drankje. Het 
bestuur wenst iedereen Gezegende kerstdagen en een gezond, liefde-
vol 2023. De mannengroep Soli Deo Gloria wordt bedankt, krijgen bei-
de dagen een amaryllis. Ook een warm applaus voor de bediening van 
de Voorhof. We kunnen terugzien op 2 mooie kerstvieringen. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Omzien naar elkaar. 

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

Prijna Wessel - de Mooij, coördinator Omzien naar Elkaar 

Van de penningmeester. 

Collecte Kerstviering 14-12-2022:  € 496,45. 
Collecte Kerstviering 15-12-2022: €  544,30. 
Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 137,73. 

24-11-22 Gift voor PCOB  €  25,00  

03-12-22 Via D. Schoneveld hulp bij energie aanvraag  €  50,00  

12-12-22 Gift voor PCOB  €  37,73  

14-12-22 Gift voor PCOB  €  25,00  
Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage. 

Wij willen u enorm bedanken voor de mooie opbrengsten van de collecte 
tijdens beide kerstvieringen.  

Kees van Delft, penningmeester. 
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Maandelijkse wandelingen. 

De natuurwandelgroep "Gezond Natuur Wandelen" organiseert in 
2023 op de woensdagen 4 januari, 1 februari en 1 maart op een laag-
drempelige manier een uurtje wandelen in een rustig tempo. De wan-
delingen zijn gratis en uitgezet langs groene plekken. De start is om 
13.30 uur (verzamelen vanaf 13.15 uur) bij het PMT gebouw van het 
Welzijnskwartier aan de Tulpenstraat 14 A in Katwijk aan de Rijn. On-
derweg kunnen deelnemers genieten van het groen, kennismaken met 
de wandelbegeleiders en andere wandelaars. Bij terugkomst bij het 
PMT gebouw is er gelegenheid om nog even na te praten onder het 
genot van een kop koffie of thee (voor eigen rekening). 
Voor informatie of eventuele aanmelding kunt u contact opnemen 
met: Leonie van der Geest, telefoon 06 1314 2511 of mail naar 
l.vandergeest@degroenemotorzh.nl 
 
Energietoeslag: Gemeente Katwijk verhoogt de inkomstennorm. 
De gemeente Katwijk heeft besloten de groep die recht heeft op energie-
toeslag te verruimen. Vanaf 10 november 2022 kunnen huishoudens met 
een inkomen tot 150% van het sociaal minimum de energietoeslag aan-
vragen. De energietoeslag was eerder alleen bedoeld voor huishoudens 
met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De afgelopen 
maanden nemen de geldzorgen en -problemen ook toe bij huishoudens 
met een laag middeninkomen.  

Maximaal maandinkomen : 
U bent alleenstaand en gepensioneerd:  € 1.746,58 
U bent gehuwd/samenwonend en gepensioneerd: € 2.366,01 
Genoemde bedragen zijn netto bedragen excl. Vakantietoeslag 

Wilt u als PCOB lid meer weten en hulp ontvangen, bel dan naar:  
Dick Schoneveld, tel. 4024222 of 06 5340 6872. 

Rijbewijskeuring. 

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor oude-
ren 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. 

mailto:l.vandergeest@degroenemotorzh.nl
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Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keuring 
volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland. 

Den vaderland getrouwe (een verhaal uit de oude schoenendoos). 

In het leven van een jongeman komt eenmaal een moment waarop er 
een brief in de bus rolt die hem verzoekt ter keuring daar en daar te 
verschijnen. We schrijven 1928. De keuring moet uitwijzen of hij gees-
telijk en lichamelijk gezond genoeg is om in dienst van het vaderland 
te treden. Niet iedereen is gelukkig met zo’n brief, maar er is geen 
ontkomen aan. Als blijkt dat men gezond van lijf en leden is, wacht 
onherroepelijk de oproep zich dan en dan te melden in de kazerne 
waar men de militaire opleiding zal genieten. Na afloop van de dienst-
tijd hoort men maar zelden dat de jongens die diensttijd erg beroerd 
gevonden hebben. De meesten kijken er met plezier op terug. 

De jongens zijn "man" geworden en hebben een veel grotere zelfstan-
digheid. Ze hebben moeders pappot een tijdje gemist, maar dat kan 
geen kwaad als ze zo vooruit willen komen in de maatschappij.  

Ouderen zeggen altijd: "Je kunt wel zien wie er in dienst geweest zijn. 
De jongens hebben meer ervaring en zijn plooibaarder dan degenen 
nog nooit wat gepresteerd hebben en niet gewend zijn in teamver-
band te werken". 

Militaire dienst is dus een goede tijd voor de jongens. Er bestaan na-
tuurlijk wel uitzonderingen. Als je juist in de eindfase van een belang-
rijke studie zit, valt het niet mee in dienst te moeten. Maar tegen-
woordig kun je uitstel krijgen. Wat dat betreft zijn ze veel toleranter 
dan vroeger. 

Vóór 1935 hadden de jongens kans niet opgeroepen te worden voor 
militaire dienst. De legerleiding maakte gebruik van het zogeheten 
"loten". Door het Opperbevel van de krijgsmacht werd vastgesteld 
hoeveel nieuwe rekruten er nodig waren. Stel dat er 72 jongemannen 
nodig waren. Het leger riep dan 100 jongens op. Er werden honderd 
genummerde loten gemaakt (van 1 tot 100) en in een bak gedaan. De 
jongens mochten één lot pakken en zij die daarbij een getal onder de 
29 hadden, hoefden niet in dienst: zij werden dus "uitgeloot". De ove-
rige 72 moesten wel verschijnen. 
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Zo’n dag waarop er geloot werd, was altijd een feestdag voor de jon-
gens. Het waren in hoofdzaak 19 jarigen die moesten opkomen. In 
1929 was het ook weer zover. Gezamenlijk togen de jongens uit Rijns-
burg naar Leiden om daar hun lootje te trekken. Na afloop ging de hele 
groep naar de kroeg en degenen die uitgeloot waren, betaalden het 
"gelag". Dat betalen deden ze graag. Zij waren immers uitgeloot! De 
anderen moesten voor een paar centen per week anderhalf jaar lang 
het vaderland dienen. De uitgelote jongens konden gewoon doorgaan 
met hun werk en dat scheelde flink in de portemonnee.  

Met z’n tienen gingen ze naderhand even langs de fotograaf. De foto 
die toen gemaakt is, is gelukkig bewaard gebleven. We zien dat de 
jongens hun "uitlotingsbewijs" 
triomfantelijk tussen de rand van 
hun hoed of pet gestoken heb-
ben. Zij waren in feestelijke 
stemming. Vandaar ook dat ze 
met het in het foto atelier aan-
wezige speelgoed op schoot gin-
gen zitten. En in het midden 
voorin werd een model van een 
Katwijkse bomschuit geplaatst.  

Op de foto zien we van links naar rechts:  

Achter: Koos van der Meij, Bert de Mooij, Gerrit de Leeuw, Piet van 
der Meij en Gerrit Koekebakker.   

Vooraan: Gerrit van den Eykel, Johan de Snaayer, Daan van der Meij, 
Piet Glasbergen en Karel Passchier. (Foto anno 1928). 

  



pagina 11 

Leden mutaties. 
Overleden: 
Op 22-11: Mw. J.E. de Mooij-Ravensbergen, van Galenstraat 1, 2231RR 
Op 24-11: Mw. L.C. Ouwersloot-de Mol, Rijnweide 21, 2235EV Valkenburg 
Op 11-12: Dhr. G. de Mare, Parkstate 23, 2171JB Sassenheim 
Bedankt per 31-12-2022: 
Dhr. P. van Velzen, Groen van Pinksterenweg 114, 2221CC Katwijk 
Mw. M.D. de Best-Kort, Tramstraat 13, 2225CB Katwijk 
Mw. N. van Delft-Veldman, Rijnsburgerweg 71, 2231AD 
Dhr.+mw. Both-Verolme, Katwijkerweg 35B, Valkenburg 
Mw. B. de Mooij, Westerpark 128, 2231DM 
Verhuisd: 
Mw. G. van Nieuwkoop-Koekebakker, Veilingmeesterhof 31 naar 
Abdijlaan 15, 2231EA 
Nieuw: 
Dhr.+mw. G.J. Cremers-van Veen, de Klok 402, 2231DW [vanuit Schimmert] 
Mw. A. de Mooij-van Egmond, de Klok 413, 2231DW 
Hartelijk welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mannenzanggroep Soli Deo Gloria 
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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 

Ledenadministratie: D.S. Schoneveld 071-4024222 

Ouderenadviseur. 
G. Heemskerk - Bouwman 071-4028918 

Belasting invulhulpen. (HuBa’s). 
A.J. Barnard Rijnsburg 071-4020304 
D.S. Schoneveld Rijnsburg 071-4024222  
F. Veldman Rijnsburg 06-20859479 
W.M. de Jong Katwijk 071-4073270 
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/

