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Jaargang 34 nr. 9 

Mededelingenblad 

Afd. Regio Rijnsburg  

mei 2021 
 

Lente. 
Nog steeds mogen wij geen contactmiddagen beleggen en dat is erg 
jammer, wij missen u en dat gemis wordt steeds sterker. Ook als bestuur 
missen wij elkaar, wij hebben hoofdzakelijk contact via e-mail. Ook in 
groter verband gebeuren er dingen die ons verontrusten. Dan denk ik aan 
gebeurtenissen rond het coronavirus, het niet meer willen voldoen aan 
de opgelegde maatregelen, de aanslagen op de vaccinatie punten, het 
aanspannen van rechtszaken, het massaal bij elkaar komen in parken, 
waar de politie dan weer tegen moet optreden. Zaken die we niet direct 
kunnen plaatsen of begrijpen. Dat is dan alleen nog maar, voor een deel, 
de situatie in ons eigen kleine landje. Daarmee ga ik voorbij aan de pro-
blemen die zich voordoen op mondiaal niveau. Ondanks al deze veront-
rustende gebeurtenissen en problemen gaat de tijd voort, we hebben 
Pasen mogen vieren. Daar aan de voet van het kruis konden we al onze 
moeiten neerleggen, in de wetenschap dat de Here Jezus daarmee be-
kend is. Hij heeft daarvoor aan het kruis gele-
den, maar hij is ook weer opgestaan en Hij 
pleit nu voor ons in de Hemel bij zijn Vader. 
Vanuit die troost mogen en kunnen we verder 
leven.   
Vele van u wandelen of fietsen om in beweging te blijven. Het zal u zeker 
zijn opgevallen dat de lente met al zijn pracht en praal is aangebroken. 
Dat manifesteert zich in de bolbloemen die de grond uitkomen, de strui-
ken die uitbotten, de bomen die al voorzichtig laten zien dat zij uit gaan 
lopen en de vogels die weer gaan nestelen. Het geeft aan dat onze Vader 
in de hemel nog steeds en weer opnieuw deze wereld onderhoudt on-
danks alle moeite. Hij laat zich door niets weerhouden en ook niet door 
een coronavirus.   
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U begrijpt dat het seizoen september t/m mei voorbij is gegaan zonder 
onze contactmiddagen. Wij als bestuur hopen, dat wij in september met 
een nieuw seizoen kunnen beginnen. Wij gaan op zoek naar nieuwe spre-
kers voor een nieuw seizoen, we moeten er klaar voor zijn. 

We hebben veel zorgen in het bestuur. Het betreft onze voorzitter Dick 
Schoneveld en Renate van Delft, de vrouw van onze penningmeester 
Kees van Delft. 
          Want Ik, de HEERE, uw God, grijp uw rechterhand aan,  
          Die tot u zegt: Vrees niet, Ik help u. 
Wij wensen Annemarie en Kees en hun gezinnen veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd. Wij bidden voor jullie. 

Met een vriendelijke groet van mij, Aafke Ravensbergen 2e voorzitter. 

Beste, lieve leden van de PCOB afd. Regio Rijnsburg 

Op 16 maart mochten wij dankbaar herdenken ons gouden huwelijk. 
Een week later kom ik uiterst vermoeid thuis. Zo moe, ga de volgende dag 
naar de huisarts: een onderzoek, een covidtest, negatieve uitslag en ge-
rustgesteld. Echter de lusteloosheid en kortademigheid nemen toe, naar 
ziekenhuis voor tweede covidtest, weer negatief, maar uit verder onder-
zoek blijken o.a. de bloedwaarden niet goed. Door adequaat handelen 
van huisarts en ziekenhuisdoctoren ben ik nu onder behandeling in het 
LUMC en na diverse onderzoeken is de conclusie: acute leukemie.  
Een spoedige opname met vooruitzichten is noodzakelijk, zodra er plaats 
is. Ik ga vol vertrouwen de toekomst tegemoet, gedragen door mijn ge-
loof in mijn Heer en Heiland, gedragen door uw gebeden. Tijdelijk zullen 
de andere bestuursleden mijn taken overnemen, maar leef in de goede 
hoop en verwachting dat we elkaar weer zullen ontmoeten. 
Ondervind veel liefde en steun van mijn vrouw Annemarie en onze kinde-
ren Marc en José. 
Fred Veldman zal nog enkele ingediende belastingaangiftes verzorgen. 
Met een intens hartelijke groet, uw zieke voorzitter, Dick Schoneveld, 
geschreven 11 april 2021  
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Katwijk Rijdt Mee 

Vanaf 1 april een rit bestellen!  
Lancering Katwijk Rijd(t) Mee; de nieuwe vervoerder in de gemeente 
Katwijk. Vanaf 1 april starten officieel de eerste ritten via Katwijk Rijd(t) 
Mee! Het is voor veel mensen moeilijk(er) om de deur uit te kunnen, om-
dat zij slecht ter been zijn of geen vervoer hebben. Dit kan leiden tot een 
sociaal isolement of zich eenzaam voelen. Met Katwijk Rijd(t) Mee biedt 
Welzijnskwartier en gemeente Katwijk een sociale oplossing voor dit mo-
biliteitsprobleem.  

ANWB AutoMaatje Katwijk 
Een van de onderdelen van Katwijk Rijd(t) Mee is ANWB  AutoMaat-
je. Vrijwilligers rijden met hun eigen auto 
passagiers, vooral buiten de dorpsker-
nen. Onze vrijwilligers hebben een training 
gevolgd, zijn enthousiast en hebben een luis-
terend oor! Passagiers betalen € 0,30 per 
km, inclusief de afstand die de chauffeur 
aflegt om voor te rijden. Door ANWB Auto-
Maatje Katwijk toe te voegen aan het bestaande plaatselijke vervoers-
netwerk kunnen ook de minder mobiele mensen weer deel uit gaan ma-
ken van het sociale en maatschappelijke leven. 

Wijkhopper   
Wilt u in uw eigen omgeving even een boodschapje doen? Of naar de 
kapper? Dan kunt u onze ‘Wijkhopper’ reserveren. U wordt dan door 
door een vrijwilliger in een elektrische auto aan de deur opgehaald en 
weer thuisgebracht op het door u aangegeven tijdstip. Voor deze optie 
sluit uit een abonnement af van maximaal € 15 per jaar (met een WMO-
indicatie € 10 per jaar). Per rit betaalt u € 1, dus €2 voor een retourtje. 

Belcentrale  
Op 1 april starten wij officieel met onze eerste ritten. Via telefoon-
nummer 071-3031280 kunt u zich aanmelden als klant en om uw ritten te 
bestellen. Wij zijn op doordeweekse dagen telefonisch bereikbaar tussen 
8 en 12 uur. 
U kunt ons ook mailen: katwijkrijdtmee@welzijnskwartier.nl 

mailto:katwijkrijdtmee@welzijnskwartier.nl
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Fietsmaatjes Katwijk  
Wilt u graag fietsen, maar heeft u daar hulp bij nodig? Samen met en-
thousiaste vrijwilligers bereiden wij de oprichting van stichting Fiets-
maatjes Katwijk voor. Met duofietsen met trapondersteuning, komen 
fietsvrijwilligers u voor uw deur ophalen voor een ontspannende 
rit. Zoals de naam al doet vermoeden; er kunnen heel mooie vriend-
schappen ontstaan op deze duofietsen!    
Bij Katwijk Rijd(t) Mee maken vrijwilligers het verschil. Wij zoeken nog 
heel enthousiaste vrijwilligers die: 

 met eigen auto of onze elektrische auto's passagiers willen rijden 

 bij onze telefooncentrale willen werken 

 in het bestuur willen plaatsnemen van Fietsmaatjes Katwijk 

 Fietsmaatje willen worden 
Bent u al enthousiast, heeft u vragen, of wilt u een afspraak maken voor 
een informatief     kennismakingsgesprek? Bel dan met Arnout de Bakker, 
projectleider Katwijk Rijd(t) Mee op 06-12215177.   

Met vriendelijke groeten, 
Annabel Gerritsen 
Sociaal werker wijkteam Rijnsburg Welzijnkwartier  
De Burgt, Burgemeester Koomansplein 1, 2231DA Rijnsburg 

Reizen 

Nee, dit wordt geen berichtje dat wij een dagtocht hebben geboekt. Dat 
moet nog even wachten. Wel wil ik u in gedachten meenemen op een 
klein reisje. Heeft u wel eens van het Pieterpad gehoord? Dat loopt van 
Pieterburen in Groningen tot de Pietersberg in zuidelijk Limburg. Dus van 
boven naar beneden. En dat is dan een kleine 500 kilometer. 
U zult zeggen, dat dit beslist geen klein reisje is. Daar heeft u gelijk in, en 
dan wordt er ook nog verwacht dat u dit loopt. Het is geen snelweg om 
met de auto te gaan.  
Het is ontstaan door twee dames. Bertje Jens en Toos Goorhuis. 
Deze dames wilden in navolging op de lange wandelpaden, die er in Eu-
ropa lopen, een route uitknobbelen in Nederland. Dat is dus het Pieter-
pad geworden. 
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Een paar jaar terug ben ik hier met een vriendin aan begonnen. We zei-
den, we zien wel hoe ver we komen. Een goed begin is het halve werk, 
dus wandelschoenen en wandelkleding aangeschaft. Ook een rugzak, 

waar eten en drinken voor onderweg 
inzit, want het bleek dat je onderweg 
weinig gezellige terrasjes tegenkomt. Nu 
moet ik zeggen dat de mensen heel 
vriendelijk zijn, als ze zien dat je het Pie-
terpad loopt. Gebruik maken van een 

toilet of je de gelegenheid geven om in een schuurtje een bak koffie te 
maken. 
Dat staat dan zomaar op een boerenerf, met de mededeling: Voor Pieter-
pad lopers!! 
Een boer had het zo bont gemaakt, dat hij een grote koelkast midden in 
een weiland heeft staan. Aansluiting op stroom. Een waterkoker erin, 
Theezakjes en oploskoffie. Aan de binnenkant van de koelkast werd de 
boer hartelijk bedankt door met een stift je naam en een bedankje te 
schrijven. Wat was dat leuk! 
Wij hebben ook in de stromende regen gelopen met onweer langs het 
van Starkenborghkanaal. Boeren stellen hun erf en weilanden open om er 
doorheen te lopen. Pas op voor koeienvlaaien! Meestal lopen wij twee 
dagen. Dus moet er een Bed and Breakfast gevonden worden. 
Ook dat is iedere keer 
weer een ervaring. Maar 
zoals op de tv in dat pro-
gramma, waar mensen 
elkaars Bed and Breakfast 
testen, die hebben wij nog 
niet gehad. Ze zijn meestal eenvoudig, omdat je langs de route wil blijven. 
Ik kan u nog vertellen over een weiland waar we door moesten en de 
koeien erg nieuwsgierig!  Of in de brandende zon over een grote zandver-
stuiving in Drenthe, waar veel schapen waren. Als je wandelt, kom je tot 
rust en een goed gesprek. De tijd gaat wat langzamer, en er is heel veel te 
zien. Wij zijn er nog lang niet. 
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We hebben 171 kilometer gelopen en moeten dus nog een stukje. 
Dit was een stukje Pieterpad voor u. Stel u denkt, ik heb ook een leuke 
ervaring meegemaakt met een reisje of vakantie, dan is dat misschien 
leuk om met ons te delen. 
Hopelijk tot snel. 

Marieke Wassenaar 

Gedicht door Lyda Noort 
Gaat het goed? Ja! Houden zo.  
Ken je deze conversatie? 
Men kan nauwelijks verder gaan 
en stikt haast in een frustratie. 
Maar wie ziet het schrijnend leed  
en de pas gedroogde tranen? 
Wie kan in zo’n doolhof nog 
voor een ander ’n uitgang banen? 
Dit leven deelt zijn slagen uit,  
geen mens ontkomt daaraan. 
Ieder tijdstip, elk gebeuren,  
leven, sterven, vreugde, pijn …. 
Alles heeft bij God een missie, 
niets zal zonder reden zijn. 
En als ik het niet meer aankan Heer  
en nergens meer uitkomst zie, 
en als ik denk dat alles zinloos is 
bent U daar Heer, dat is zeker en gewis. 
In alle omstandigheden van het leven, 
God de Heer, Hij is het die ons redt. 

De oude Pont van Valkenburg. 

Sinds het begin van de 17e eeuw maakt een veerdienst de verbinding 
tussen de gebieden Valkenburg en Rijnsburg/Oegstgeest die door de Ou-
de Rijn gescheiden worden. Op deze plek worden al honderden jaren 
mensen overgevaren. In een brief uit 1619 lezen we dat de heer van Val-
kenburg toestemming vraagt aan de Staten van Holland om het tarief te 
mogen verhogen. 

           . 
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Den penning die dan moet worden betaald, is al jaren geen wettig be-
taalmiddel meer. Dat geeft problemen als tijdens de jaarlijkse paarden-

markt veel vreemdelingen willen over-
steken. Het komt zelfs tot "kijvagien en 
vegterijen". Het nieuwe tarief wordt 
"eenen duijt of het agste deel van eenen 
stuiver". In 1849 wordt het tarief bij Ko-
ninklijk besluit vastgesteld op 1½ cent en 
kinderen jonger dan 10 mogen voor een 
halve cent. Vreemdelingen en hun kinde-
ren betalen resp. 2 en 1 cent. Hier lezen 

we ook iets over de boot: "... een open weiboot ter grootte van twee 
tonnen, in orde en goed waterdicht". En op een goed zichtbare plaats 
moet met zwarte letters op een witte ondergrond het woord "Valken-
burg" worden aangebracht. 
De veerschipper moet verder "te allen tijde bereid zijn tot het overvoeren 
van passagiers". Tot dan werd er met een roeiboot gevaren, maar om-
streeks 1850 komt er een houten pont in de vaart. In 1898 wordt de eer-
ste ijzeren pont 'ingelegd', die veertig jaar zal varen. 
In 1938 wordt bij de firma Akerboom in 
Leiden de pont gebouwd die een ruime 
zestig jaar dienst heeft gedaan. Door zijn 
goede vorm was het een snelle boot die 
gemakkelijk door één persoon kon worden 
bediend. Toen ook deze uitgevaren was, 
heeft de daartoe opgerichte "Stichting 
tot Behoud van de Oude Pont van Val-
kenburg" met steun van o.a. de gemeen-
te Katwijk en Fonds 1818 de restauratie op zich genomen. Hierbij is ge-
bruik gemaakt van oude technieken als klinken en smeden. De pont is als 
monument ingeschreven in het Nationaal Register Varende Monumenten 
en dagelijks te bezichtigen in het haventje van de oversteekplaats in de 
Oude Rijn. Bij historische dagen of evenementen zoals Open Monumen-
tendag wordt de Oude Pont van Valkenburg weer ingezet. 
  

Vlak na de oorlog: De fabriek van 
Sillevort is in de oorlog gesloopt               

en opgeruimd. 

         Net voor de oorlog;  
De pannenfabriek van Sillevort 
                is nog te zien. 

http://www.oudvalkenburgzh.nl/vov_J35/images/14360-Oude_Pont-01-fotoHistorisch.jpg
http://www.oudvalkenburgzh.nl/vov_J35/images/14360-Oude_Pont-02-fotoHistorisch.jpg
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Vandaag de dag vaart er een elektrische pont genaamd "Rijnvalk", zodat 
de karakteristieke verbinding over water tussen Valkenburg en Rijnsburg 
behouden is gebleven. Het voetveer heeft geen vaste dienstregeling maar 
vaart alle dagen heen en weer. Een overtocht kost € 0,50. 
De veerdienst wordt geëxploiteerd door Stichting Valkenburg Voetveer. 
Op zondag en andere feestdagen wordt de pont bediend door vrijwilli-
gers. Op werkdagen zijn dat de medewerkers van de Mare Groep. 

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 
Het team Omzien naar Elkaar probeert zoveel mogelijk le-
den te bezoeken, die wat extra aandacht nodig hebben. 
Het bezoeken in deze Coronatijd is erg moeilijk, maar een 
kaartje kan al zoveel goed doen. Zo wordt toch medeleven 
met u betoond. 
Mevr. Francien Loman, Veldzicht 18 in Valkenburg moet helaas stoppen 
met dit werk. Enkele jaren heeft zij dit werk met veel voldoening kunnen 
verrichten, nu heeft haar man extra aandacht nodig. Wij willen haar har-
telijk bedanken voor het werk wat zij heeft gedaan. Onze 2e voorzitter 
Aafke Ravensbergen gaat dit van haar overnemen en geeft aan het wel 
fijn te vinden meer contact met de leden in Valkenburg te hebben. Het 
bestuur is het er helemaal mee eens, dat Aafke het “Omzien naar Elkaar” 
werk in Valkenburg gaat voortzetten. 
U kunt haar bellen op nummer 06 5732 6645. 

Omdat Prijna Wessel nog herstellende is van een val neemt Lyda van der 
Kwaak de coördinatie voor haar waar. 
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Van de penningmeester. 

Ontvangen giften: 

19-03-21 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €           12,50  

22-03-21 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €             5,00  

22-03-21 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €           10,00  

01-04-21 Hulp bij belasting (AA473)  €           25,00  

03-04-21 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €           40,00  

07-04-21 Via D. Schoneveld hulp bij belasting  €           20,00  

Totaal deze periode: € 112,50. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 

Kees van Delft, penningmeester. 
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Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.  
Bestuur.  Telefoon: 
Voorzitter: D.S. Schoneveld 071-4024222 
2e voorzitter: A. Ravensbergen - Jongedijk 071-4075937 
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 
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