Purmerend, 1 maart 2020

Voorwoord
Van het bestuur
Het was tijdens een bestuursvergadering dat mij werd gevraagd of ik
het als ‘broekie’ wel naar mijn zin heb tussen al die oudjes. Ik kon volmondig ‘Ja’ antwoorden. Voor mij is het geen straf om oud te worden.
Het vooruitzicht van mijn pensioen over acht jaren maakt dat ik mij nu al
heerlijk op mijn gemak voel. Ik heb geen druk om iets te maken van
mijn carrière. Verder dan ik nu kom zal ik niet komen en dat geeft niets,
want ik heb een prachtige baan. Het heeft ook geen zin om iets te ambiëren dat boven het peil is dat ik – dat men - aankan. En ondertussen
kijk ik uit naar de tijd dat ik met een camper door Europa kan trekken,
dat ik kan verhuizen naar Doetinchem, Erfurt, Portugal of Suriname als
ik daar zin in heb. Mocht ik tot zo een rigoureuze stap besluiten dan zal
dat niet licht gaan. Want hoewel ik geen Purmerender van oorsprong
ben – wie wel trouwens – ben ik toch erg gehecht aan deze stad. De
ligging ervan, de grootte of zo u wilt de kleinschaligheid, de reuring en
de rust, en niet in de laatste plaats de sociale omgeving, waaronder de
PGP en de PCOB, maken dat ik mij er thuis voel. Het mooie van pensioen is dat u zelf kunt bepalen wat u doet, en wat ertoe doet. Over sommige zaken zult u u druk maken, over andere niet. Dat betekent waarschijnlijk niet dat bepaalde zaken u niet interesseren, maar wel dat u u
erbij neerlegt dat uw mening, uw inbreng, niet altijd van doorslaggevende invloed is. Het heeft altijd zin om u in te spannen voor dingen die u
belangrijk vindt, zoals misschien het milieu, het bestrijden van misstanden, of zelfs de toekomst van de mensheid. En het is heerlijk om op hoge leeftijd nog steeds te kunnen genieten van iets nieuws, zoals van de
lezingen die PCOB u aanbiedt. Maar niemand die het u kwalijk neemt
als u op een bepaald moment de blik wat meer naar binnen richt. Ook
dan is uw omgeving er om u bij te staan. Ten slotte: Weet u dat onze afdeling geheel tegen de landelijk trend in een groei van het aantal leden
laat zien? Daar kunnen wij met zijn allen trots op zijn.

Jaap Veenstra, secretaris

Van de redactie
Wij zijn het nieuwe jaar begonnen met
een presentatie van Monique Spliet over
het Project Buurtblik. Het verslag vindt u
op de pag. 3 en 4.
Op 20 februari hebben wij onze jaarvergadering gehouden. Op die bijeenkomst
heeft onze secretaris Jaap Veenstra het
jaarverslag (zie pag. 4, 5 en 6) over
2019 gepresenteerd. Het verslag van de
Algemene Ledenvergadering 2020 wordt
opgenomen in de volgende nieuwsbrief.

Monique Spliet

Onze volgende bijeenkomst is gepland
op 17 maart. Dan zal ds. Pieter Weeber
uit Maarssen een PowerPointpresentatie
geven over Jordanië. Voor toelichting:
zie pag. 6.

Een verzoek om de contributie voor 2020 te betalen vindt u op pag. 6 en
7. En het is weer tijd om de belastingaangifte over 2019 in te vullen. Als
PCOB-lid kunt u dat ook dit jaar laten doen door Bert Bouman. Op pag. 7
en 8 vindt u een opsomming van de informatie die daarvoor nodig is.
Op pag. 8 en 9 vindt u een update van het programma tot medio juli
2020. Wij attenderen u er op dat de datum van het bezoek aan het Nederlandse Instituut voor Beeld en Geluid is gewijzigd. De definitieve
datum is donderdag 16 april.
De gemeente Purmerend heeft een nieuwe plaatselijke verordening
gepubliceerd over fietsen in de binnenstad. Dat is vanaf 29 januari 2020
verboden maar u kunt ontheffing aanvragen. Zie pag. 9 en 10.
Ter afsluiting is op pag. 11 een bericht opgenomen van de lokale KBOafdeling en van landelijk KBO-PCOB.
Kees Paul, redacteur Nieuwsbrief
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Berichten van de eigen afdeling
Verslag van de presentatie Project Buurtblik
Donderdag 16 januari mochten we weer bijna 50 leden verwelkomen om te luisteren naar wat Monique Spliet te vertellen had over
de Stichting Wonen Plus.
Cor Donkervoort heette ons welkom en liet ons nadenken over de problemen waarmee wij als ouderen mee te maken krijgen in de toekomst,
zowel in de verzorging als financieel.
Monique kreeg het woord en zij vertelde wat Wonen Plus inhoudt. Voor
een klein bedrag kun je lid worden en dan gebruik maken van allerlei
diensten. Zoals klusjes in huis, een kastje in elkaar zetten een lamp
ophangen, een kamer behangen enz. en er zijn mensen met groene
vingers, die je tuin bijhouden.
Maar er wordt nog veel meer gedaan. Zij liet er een film over zien,
die door vrijwilligers samengesteld
was. In allerlei buurthuizen en ouderencomplexen zijn deze vrijwilligers gaan filmen en interviewen.
In heel Europa is er iedere donderdag een gespreksgroep. In de TriRien Brak interviewt de voorzitter van
ton gaan ze dinsdag wandelen met
de Moestuinvereniging ‘t Doplaantje
elkaar. Ook is achter de Triton een
moestuin, waar de mensen met veel passie hun groenten verbouwen.
In Whereland zijn de `Mannen met Pannen` aan het koken geslagen en
de vrouwen, die mooie kerststukjes gemaakt hebben, mochten smullen
van hun kookkunst.
Zo zagen we ook `jeu-de-boulen` in buurthuis Marijke en de enthousiaste dansgroep in de Triton, walsen en de foxtrot, ja dat was in onze tijd.
Zingen met ouderen in Heel Europa onder begeleiding van een grappige en deskundige dirigente.
Dit alles wordt georganiseerd door
Club Welzijn, De Zorgcirkel en
Whereland.
Maar er wordt nog veel meer gedaan voor de ouderen. Als u
Rock ’n Roll 55+ in het Triton
www.rswp.eu intoets op de pc ziet
u wat er allemaal gedaan kan worden. O.a. advies over allerlei onderwerpen, boodschappen doen, bezoek aan ziekenhuis en wat al niet meer.
3

Deze middag bracht de mensen misschien weer op een idee om ook
mee te doen aan de activiteiten of je als vrijwilliger op te geven.
Met het kopje thee of koffie gingen we met een goed gevoel naar huis.
Er wordt toch veel gedaan, ondanks het gemopper over alles. Laten we
positief blijven en klaar staan voor elkaar.
Groetjes van Greetje Boven

Jaarverslag 2019 Protestants
Christelijke Ouderenbond, afdeling Purmerend
Het bestuur van de PCOB-afdeling Purmerend werd tot de algemene
ledenvergadering van 27 februari 2019 gevormd door Kees Paul (voorzitter), Bert Bouman (penningmeester), Jos Schouren (ledenadministrateur), Cor Donkervoort (lid), en Jaap Veenstra
(secretaris). Kees en Bert traden statutair af en waren niet
herkiesbaar. De algemene
ledenvergadering benoemde
hen tot erelid. Greetje Boven
en Rien Brak werden beBestuur PCOB: vlnr Greetje Boven, Rien
noemd als lid van het bestuur.
Brak, Cor Donkervoort en Jaap Veenstra.
Presentatie van het jaarverslag.
Rien nam de functie van penningmeester op zich. Voor de functie van voorzitter ontstond een
vacature, die tot op heden niet is vervuld.
Het bestuur is in 2019 tien keer in vergadering bijeengeweest, namelijk
op 7 januari, 19 februari, 25 maart, 29 april, 3 juni, 8 juli, 2 september, 7
oktober, 4 november en 9 december.
Op 21 november heeft de bezoekcommissie verslag uitgebracht van
haar werkzaamheden in het achterliggende jaar. De jaarvergadering
werd gehouden op 27 februari. Na de pauze hielden Geoffrey Nijenhuis
en Wendy Kok een presentatie over de Stichting Wij-Allemaal, die een
inloophuis voor (ex) kankerpatiënten exploiteert in Purmerend.
Daarnaast waren er voor de leden van de afdeling lezingen en uitstapjes:
1.
2.
3.
4.

15-01 Presentatie over erosie, door Erwin Kaspers, van vereniging Amathysta.
28-03 Presentatie over Voeding en Bewegen voor 65-plussers, door wijkziekenverzorgster en gewichtsconsulente Tanja Hille.
30-04 Bezoek aan de boeddhistische Buddhaviharatempel in Purmerend.
05-06 Vaarexcursie in Wormer- en Jisperveld.
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5.
6.
7.

09-07 Barbecue bij familie Pronk, Jaagweg 16 Purmerend.
24-07 Fietstocht naar Agrarisch Museum in Middenbeemster.
25-09 Rondleiding bij KNMI in De
Bilt, met daarna bezoek aan
Bilts Hoogkruis.
8. 23-10 Lezing over de Amsterdamse historische tram, door
Hans de Meij.
9. 28-11 Lezing over ouderenbeleid
en meer, door wethouder
Harry Rotgans.
10. 11-12 Voorstelling ‘Jong van Geest’,
Gebouw van het KNMI in de Bilt
door Ernst Bruning c.s.

Een gepland bezoek aan dierenpark Blanckendaell in Tuitjenhorn is in
verband met een uitvaart uitgesteld tot in 2020.
Aan de bijeenkomsten en uitstapjes werd veelal door 25 tot 60 personen deelgenomen.
Op 1 januari 2019 hadden wij 141 leden. Per 1 januari 2020 was dit 148
Deze stijging gaat in tegen de landelijke trend. Het aantal leden bedroeg landelijk per 1 januari 2017 75.861. Per 1 januari 2020 was dit
(zowel landelijke als afdelingsleden) 64.211, waarvan 2521 landelijk en
afdelingsleden 61.690.
PCOB en KBO zijn eind 2016 landelijk een samenwerkingsverband
aangegaan. Zij hebben hun eigen bestuur, statuten, financiën, etc. behouden. Plaatselijk bestaan de meeste afdelingen nog geheel zelfstandig. Het aantal leden van de afdeling Purmerend van KBO is ca. 600.
Ons lid Wil Molevelt-Dorst werd op 26 april 2019 koninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Een woord van dank aan mensen die
buiten het bestuur om de activiteiten
van onze afdeling hebben ondersteund. De heer Meijerink is de coördinator voor het verspreiden van het magazine van KBO-PCOB en van onze
nieuwsbrief. De heer Bouman heeft
vele leden bijgestaan bij het invullen
van hun belastingaangifte. Mevrouw
Jaarsveld stuurde opnieuw de bezoekcommissie aan, die op zich weer bestaat uit twaalf dames die kaarten bezorgden bij verjaardagen en die
leden bezochten.
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Theo Koelstra wierp zich op als chauffeur voor leden die vervoer nodig
hadden. Kees Paul verzorgde de redactie en het drukken van de
nieuwsbrief evenals het sturen van persberichten naar de media. Allen
heel hartelijk bedankt daarvoor.
Jaap Veenstra

PowerPointpresentatie over Jordanië
Op dinsdag 17 maart 2020 vanaf 14:00 uur zal dominee Pieter
Weeber uit Maarssen een presentatie houden over Jordanië, in de
Taborkerk. Hij heeft
vele jaren als reisleider van een Christelijke reisorganisatie, als
voorganger en privé
rondgereisd in een
groot aantal landen in
het
Midden-Oosten,
waaronder Jordanië.
De schat van ervaring
die dominee Weeber
daarin heeft opgedaan
geeft hij door in PowerHistorische stad Petra in Jordanië
Pointpresentaties.
De heer Weeber heeft vrijwel alle plaatsen die in de Bijbel genoemd
worden vele malen bezocht. In zijn presentaties besteedt hij ook aandacht aan het leven van iedere dag, de bestaande religies en de politieke situatie. Kortom, een baaierd van vaak wat minder bekende feiten en
gebeurtenissen van heden en verleden, met schitterende foto’s (o.a.
van Petra) en prachtige verhalen. De afgelopen jaren heeft de heer Weeber presentaties gehouden over verschillende landen in het MiddenOosten, voor vele PCOB-afdelingen. Alleen in 2019 al 20 keer. De toegang
is gratis, ook niet-leden zijn welkom.
Jaap Veenstra

Contributie 2020
De contributie voor het jaar 2020 bedraagt:
 voor individuele leden: € 36,-- per jaar
 voor leefverbanden (echtparen/samenwonenden): € 52,-per jaar
6

Leden die de penningmeester geen machtiging hebben gegeven om
te incasseren worden verzocht bovenvermeld bedrag over te maken
naar: NL96INGB0000176287 t.n.v. PCOB afdeling Purmerend
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Rien Brak, penningmeester

Gegevens voor uw belastingaangifte 2019
U kunt uw belastingaangifte 2019 laten invullen door een Belastingadviseur van de KBO of PCOB. In onze afdeling kunt u daarvoor
Bert Bouman benaderen. Zijn telefoonnummer is 0654 746 000.
Onderstaand vindt u een lijstje van de
informatie die op uw bureau moet liggen
als u de aangifte laat verzorgen door deze
HUBA (Hulp bij het invullen van Uw BelastingAangifte). Hij komt bij u thuis.
Het zou heel prettig zijn als u, wanneer u
wifi in huis heeft, de gegevens van uw router
bij de hand heeft, dat is de naam/nummer
van uw router (de SSID/netwerknaam) en
het wachtwoord van uw router. Ze staan
beide op uw router.
 Aangiftebrief van de belastingdienst
Bert Bouman
dat u aangifte moet doen
 Machtigingscode als u die ontvangen heeft van de Belastingdienst
 Uw DigiD gegevens als u een DigiD-code heeft
 Als u geen DigiD-code heeft, deze aanvragen bij DigiD, dit kan alleen via de computer
 Als u geen machtiging heeft ontvangen een machtiging aanvragen bij
de Belastingdienst, dit kan alleen via de computer via de DigiD code
 Betaalde en ontvangen belastingen (voorlopige aanslagen)
 Inkomensgegevens/jaaropgaven
van u en uw partner
 Betaalde giften die voor aftrek in
aanmerking komen (giften aan
ANBI-instellingen)
 Betaalde of ontvangen alimentatie
 Alles rondom betaalde ziektekosten: o.a. tandartsnota’s, kosten
geneesmiddelen, pedicure, ge7





hoorapparaten, enz. die niet zijn vergoed door uw Ziektekostenverzekeraar.
Jaaropgaven van pensioenfondsen en uitkerende instanties zoals
de SVB
WOZ-waarde per 1-1-2018 bij een eigen woning, overzicht betaalde
hypotheekrente
Banksaldi, beleggingen, groene beleggingen, alle gegevens per 1-12019, betaalde dividendbelastingen over 2019, overige vermogensbestanddelen

Uitstel: de aangifte moet worden
ingeleverd vóór 1 mei 2020. Doet u
dit niet, dan krijgt u midden/eind
mei 2020 een herinnering met een
termijn van 10 dagen. Levert u de
aangifte dan nog niet in, dan krijgt
u een boete. Heeft u meer tijd nodig, vraag dan vóór 1 mei 2020
uitstel aan tot 1 juli 2020, dit krijgt u altijd. U kunt via de internetsite van
de belastingdienst of telefonisch uitstel aanvragen.
Als u aangifte doet vóór 1 april dan krijgt u vóór 1 juli bericht van de
Belastingdienst. Dit is interessant als u belasting terug kunt krijgen,
want dan krijgt u die sneller terug.
De kosten voor het invullen van uw belastingaangiftebiljet bedragen
€ 12,00 per persoon. De KBO-PCOB heeft vastgesteld, dat de in rekening gebrachte vergoeding maximaal € 12,50 mag zijn.
Met vriendelijke groet, Bert Bouman

Programma vanaf medio maart t/m medio juli
Hieronder vindt u de details van de activiteiten die in de komende
maanden op het programma staan. Ten opzichte van de eerdere
vermelding in de nieuwsbrief van december is de datum van de
excursie naar Beeld en Geluid in Hilversum gewijzigd van 23 april
naar 16 april.
Om misverstanden te voorkomen kunnen alleen die leden meedoen
aan de hieronder genoemde activiteiten als zij vooruitbetaald hebben.
Reisje naar Beeld en Geluid in Hilversum
De datum is donderdag 16 april 2020. We vertrekken met de bus om 12
uur v.a. het Albert Heijn terrein. Zelf brood meenemen.
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Bij aankomst kunt u koffie of thee gebruiken op gereserveerde plaatsen.
U kunt dan het één en ander gaan bekijken. We krijgen ook een rondleiding van een uurtje. Om 5 uur vertrekken we weer.
De kosten zijn voor degenen, die een museumkaart of bankgirokaart
hebben 21 euro. En anders wordt het 33,75 euro. Wie zich al opgegeven
hebben kunnen z.s.m. geld overmaken naar NL96INGB0000176287 t.n.v.
PCOB afdeling Purmerend.
Het tweede reisje is naar het dierenpark Blanckendaell in Tuitjenhoorn
De datum is dinsdag 19 mei. We vertrekken met de bus om 13.00 uur
v.a. het Albert Heijn terrein. Bijzonder mooi park met nog een
interessant streekmuseum. De
kosten zijn 21,50 euro. Ook van
tevoren geld overmaken naar
NL96INGB0000176287 t.n.v.
PCOB afdeling Purmerend.
Het 3e uitstapje is een vaartocht in de buurt van Winkel/Niedorp
We vertrekken op woensdag 17 juni met de bus om 13 uur v.a. het Albert Heijn terrein. Op een overdekte rondvaartboot maken we een tocht
van 2 uur. Op de boot kunt u het één en ander gebruiken. De kosten
zijn nog niet helemaal duidelijk. Hangt van het aantal deelnemers af.
Ongeveer 25 euro.
En dan nog de Barbecue…, die is op 14 juli 2020
De barbecue wordt dit keer gehouden in de tuin van de Taborkerk.
Hiervoor zijn de kosten 10 euro, zoals altijd. We beginnen om 17.00 uur.
Groetjes, Greetje Boven

Fietsen in de binnenstad

Fietsen in de binnenstad is nu verboden
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Tijdens de algemene ledenvergadering van 27 februari 2019 is een
vraag gesteld over het aangekondigde fietsverbod in de binnenstad.
Voor mensen die slecht ter been
zijn, maar wel kunnen fietsen, is
een volledig verbod problematisch.
Bezwaren tegen de nieuwe verordening zijn door de PCOB voorgelegd aan de verantwoordelijke
wethouder. Mede op ons verzoek

kan ontheffing van het fietsverbod aangevraagd worden. Op 17 januari
2020 heeft de gemeente Purmerend onderstaand bericht gepubliceerd.

Nieuwe regels voor fietsen in de binnenstad
Het centrumgebied van Purmerend is een voetgangerszone. Op tijden
dat er werd geladen en gelost werd hierop een uitzondering gemaakt
die fietsen toestond. Dit gaan we, mede
op verzoek van de ondernemers, aanpassen. Omdat fietsen in de binnenstad
voor veel overlast zorgt, mag dat vanaf 29
januari niet meer. Vervelend als je het
centrum als fietspad gebruikte, maar fijn
voor het wandelend publiek dat niet altijd
bedacht is op fietsers.
Het centrumgebied blijft dus een voetgangersgebied, zoals het was. De uitzonderingen die daar op waren verdwijnen. Wel komt er een fietsverbinding tussen
de Gedempte Where en Nieuwstraat. In de Kalversteeg en Koestraat mogen
fietsers, te gast, fietsen. Dit geldt alleen voor fietsers. Snorfietsen en bromfietsen zijn niet toegestaan. Vanaf 22 januari tot en met 5 maart 2019 lag
dit voorstel ter inzage op het stadhuis. Er werden zorgen geuit waarnaar
we hebben geluisterd. Bij aantoonbare medische noodzaak is een ontheffing van het fietsverbod aan te vragen.
Ontheffing
Bij aantoonbare medische noodzaak is een ontheffing van het fietsverbod aan te vragen. Deze ontheffing kan schriftelijk worden aangevraagd
bij het team Vergunningen, Beleid en Advies, door middel van een brief
of een e-mail naar APV@purmerend.nl Hiervoor is een bijgevoegde
doktersverklaring waaruit een medische noodzaak blijkt nodig. De ontheffing zal worden verleend voor een periode van 5 jaar. Daarna kan
verlenging worden aangevraagd wanneer de medische noodzaak nog
aan de orde is. Het legestarief voor 2020 bedraagt € 46,20.
Gemeente Purmerend

Over onze leden
Bedankt als lid: Dhr. J.C. Stijns en mw. F.R. Stijns-Hendriks, Olympiastraat 38, 1442 VH Purmerend
Nieuwe leden: Dhr. A.A. Krook en mw. Z. Krook-van Heemert, Weegbreestraat 24, 1441 NK Purmerend
Wij heten deze nieuwe leden hartelijk welkom bij onze PCOB-afdeling.
Het bestuur
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Bericht van KBO Purmerend en Omstreken
KBO Ledenbijeenkomst 27 maart 2020
Vrijdag 27 maart a.s. vieren wij het feest van onze beschermheilige
St. Jozef in de Nicolaaskerk op de Kaasmarkt te Purmerend vanaf 13.30 u.
Pastoor Marcelo zal weer voorgaan in deze viering en het Ceciliakoor zal
wederom haar medewerking verlenen. Het is een mooie gedachte, dat
ook onze KBO-leden, welke het afgelopen jaar zijn overleden worden
genoemd en herdacht. Na afloop gaan wij gezamenlijk naar `t Stamhuis
waar een lekker kopje koffie/thee met iets lekkers zal worden geserveerd.
Op ons programma staat ook een lezing met beeld en geluid van Dirk
Groot (zie foto) met als titel ‘Plastic Soep’. Deze man is bekend als
Zwerfinator. Hij zet zich in voor het verzamelen en oprapen van plastic
flesjes en blikjes om onze wereld schoner te maken en tegelijkertijd
geld in te zamelen voor goede doelen b.v. #zwerfie voor Giro 555. Hij
zou gaan proberen in Purmerend 500 #zwerfie blikjes en flesjes van
straat op te rapen en daarbij exact vast te leggen waar het lag en wat
het was. Sponsoren voor 1 eurocent per opgeraapt blikje of flesje. Hij
stopte echt bij 500 stuks, dus dat is maximaal 5 euro. Meer sponsoren
is geen probleem. Hij doet daar
niet moeilijk over. Wij zullen
ongetwijfeld meerdere dingen te
horen krijgen, wat wij nog meer
kunnen doen voor een schonere
wereld. Deze middag is er geen
Bingo als afsluiting gezien het volle
programma.
Uw buren en/of kennissen mogen ook op deze middag de gezellige
sfeer eens proeven. Neem ze mee en maak ze lid van onze KBO.
Wil van Groeningen PR

Bericht van landelijk KBO – PCOB
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa staat op nummer 49 in de
top 100 van De Dikke Blauwe.
Deze top 100 geeft een overzicht van de meest invloedrijke mensen die
in de private sector actief zijn op het terrein van publiek welzijn. Manon
Vanderkaa: “Het was een complete verrassing toen ik hoorde dat ik in
de top 100 stond. Ik zie het zeker als een compliment. Het geeft toch
weer aan dat we met KBO-PCOB zichtbaar zijn, en dat onze inzet voor
senioren wordt gezien en gewaardeerd.”
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Bestuur
Voorzitter

vacature

Secretaris: J.M. Veenstra, tel. 776740
Klipfontein 61, 1448 RD Purmerend
E-mail: pcobpurmerend@gmail.com
Penningm.: M.J. Brak, tel. 414600
E-mail:
rienbrak@hotmail.com
IBANnummer: NL96INGB0000176287
Ledenadministratie:
J.R.M. Schouren,
tel. 642860
E-mail:
j.schouren@upcmail.nl

Algemene zaken:
C. Donkervoort,
tel. 640583
E-mail:
donkervoortc@hetnet.nl
Uitstapjes en bijeenkomsten
Mw. G.A. Boven,
tel. 433012
E-mail:
gaboven@kpnmail.nl

Commissies
Public Relations
C.J. Paul,
tel. 424716
E-mail:
kees.paul@upcmail.nl
Nieuwsbrief, persberichten en website
Distributie Magazine en Nieuwsbrief
M.G. Meijerink,
tel. 428817
Vrijwillige Ouderen Adviseur
en Belastingadviseur
E. Bouman,
tel. 428114
E-mail:
bertbouman@kpnmail.nl
Bezoekcommissie
Mw. T. Jaarsveld,
647213
E-mail: Truus.jaarsveld@zonnet.nl
Autodienst naar en van Taborkerk
Dhr. Th.G. Koelstra,
tel. 433196
mobiel
06-18361112
Website:
www.pcob.nl/uw-afdeling/purmerend

