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Garantie. 

Niets op aarde behoudt zijn waarde, wie veel heeft, is zomaar arm. 
Wat je ook spaarde, kocht en vergaarde, van geld wordt niemand warm. 
Niets op de aarde behoudt zijn waarde, maar Jezus heeft ons geleerd: 

wie in Hem daarboven blijven geloven, zijn rijk gegarandeerd! 

Een gedicht, ergens gelezen dat mij aansprak. We hebben elkaar de 
beste wensen voor 2022 toegewenst met een goede gezondheid. Dat 
die laatste woorden mij meer aanspreken als jaren geleden is na mijn 
ziekte wel duidelijk. Net voor de kerst vertelde mijn arts in het LUMC 
dat het beenmerg, afkomstig van mijn beenmergdonor het voor 100% 
heeft overgenomen. Een mooier kerstcadeau is niet denkbaar. Gene-
zen verklaard, blij en zo dankbaar. Mede door Zijn zegende handen, 
uw gebeden, de werking van medicijnen en het vertrouwen op de 
goede afloop hebben meegedragen.  
Ik heb mijn werkzaamheden voor de PCOB weer helemaal opgepakt. U 
ziet mij weer bij de contactmiddagen, bestuursvergaderingen, schrijf 
stukjes voor dit blad, breng wat bladen rond, verzorg de ledenadmini-
stratie en ga in maart weer de Belasting Aangiftes verzorgen. Mijn 
energie is helemaal terug, al blijf ik 3 wekelijks onder controle bij de 
afdeling Hematologie van het LUMC. Bloedprikken en bloedafname 
gaan door. Ook zal regelmatig beenmerg worden afgenomen en een 
kleine hoeveelheid via beenmergtransplantatie van de donor worden 
toegediend. Met in achtneming van alle COVID maatregelen zijn geen 
belemmeringen voor mij van toepassing. Vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet! Ik hoop u weer snel te ontmoeten.  

Uw voorzitter, Dick Schoneveld 
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Contactmiddag 9 februari 2022 gaat niet door. 

Beste Leden, 
Vrijdagavond 14 januari met veel mensen geluisterd naar de perscon-
ferentie. Wat fijn dat er weer veel dingen open mogen zoals de win-
kels en ik ben vooral blij dat de kappers weer open mogen. 
Maar gelet op het hoge aantal besmettingen afgelopen weken vindt 
het bestuur het niet verantwoord om op 9 februari een contactmiddag 
te houden, hoe jammer dit ook is! 
Wij hopen en hebben vertrouwen dat wij elkaar 9 maart 2022 weer 
mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen. 

In Memoriam. 

Op 16 december 2021 is overleden Floris van Dijk, op de leef-
tijd van 81 jaar. Op de kaart staat: Bedroefd, maar ook we-
tend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen. We 
zullen hem herdenken met heel veel dankbaarheid, voor alles 
wat hij voor ons betekende. Hij was onze rots in de branding. 

Woorden van zijn vrouw Wil van Dijk - Ravensbergen en hun kinderen. 
11 jaar geleden werd bij Floris van Dijk een ernstige aneurisma ont-
dekt, waaraan hij niet geopereerd kon worden. Hij had een tijdbom in 
zijn lichaam en vanaf die tijd was het leven met angst en zorgen. De 
wereld werd klein, geen vakanties meer, in de omgeving van Valken-
burg blijven. Naar zijn eigen wens heeft de crematie in stilte plaats 
gevonden. Wil en haar kinderen en kleinzoon moeten verder met 
dierbare herinneringen. Dat ze ook de troost van God mogen ervaren 
in het gemis. Wil heeft te kennen gegeven dat ze graag door wil gaan 
met het maken van de verjaardagskaarten. Daar zijn we haar heel 
dankbaar voor. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Op 1 januari 2022 is overleden Grietje (Greet) de Mooij - Cederhout op 
de leeftijd van 82 jaar. Zij was al 32 jaar weduwe van Cornelis (Cees) 
de Mooij. Boven de rouwkaart staat de tekst uit psalm 146: 5, "Welza-
lig hij, die de God van Jacob tot zijn hulpe heeft, wiens verwachting is 
op de Here, zijn God". 
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De dankdienst voor haar leven vond plaats op 6 januari 2022 in Uit-
vaartcentrum De Laatste Eer en werd geleid door Ds. Nico de Reus.  
Onder de tonen van Abba Vader brachten haar kleinkinderen haar 
binnen. Psalm 146 stond centraal in de dienst. Vrij onverwacht is ze 
overleden, was erg benauwd. Ds. de Reus gaf als inleiding bemoedi-
ging mee. Er werd een kaars aangestoken. Ria Cederhout las een ge-
dicht voor: Heer mijn genade is U genoeg. Psalm 146 werd gezongen 
en ook de overdenking kwam uit die psalm. In het ziekenhuis had 
Greet gezegd, het is goed zo. Ze voelde dat haar einde naderde. Ze 
keek met dankbaarheid op haar leven terug. Ze had heel veel verdriet 
meegemaakt en veel begrafenissen, maar had het vertrouwen in God 
niet opgegeven. De pijn van het verliezen had ze goed opgeborgen in 
haar ziel. Ze was ook nuchter. Ze wist dat ze op weg ging naar een 
stralende toekomst, zonder benauwdheid. Ze had een warm hart, en 
veel liefde voor haar jongens. Ze was een sterke vrouw, kon veel voor 
een ander betekenen. De dood kunnen we niet omzeilen, we kunnen 
wel wijzen met woord en daad op de liefde van Jezus. Een geliefd 
mensenkind is tot haar bestemming gekomen. We zongen: "Heer ik 
kom tot u". Ds. de Reus had een gedichtje tussen haar spullen gevon-
den : "Ga maar gerust". Na het dankgebed sprak Marco woorden van 
dank. Afscheid van een lieve moeder en oma. We hebben een unieke 
herinnering en zijn getroost door het geloof bij haar overlijden. Ze had 
haar wensen doorgegeven, geen levensloop, witte bloemen, dienst in 
de Laatste Eer, kleinkinderen brengen me binnen. Ze wist alles te be-
noemen. Hij bedankte alle lieve mensen om haar heen. Ds. de Reus, de 
Laatste Eer. Haar woorden waren tenslotte: Lieve mensen, ik heb de 
82 jaar gehaald. Het is goed zo. Tot slot zongen we: "Groot is Uw 
trouw, o Heer". Onder het lied: "Veilig in Jezus armen" brachten de 
kleinkinderen haar naar haar laatste rustplaats, bij haar man. 

Kinderen en kleinkinderen moeten verder zonder haar, maar met 
dierbare herinneringen en God die meegaat en troost in het gemis. 

Secretaris Tineke van Delft. 
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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.  
Door corona konden wij u lange tijd niet bezoeken, en nu zijn opnieuw 
de mogelijkheden beperkt. 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 ge-
meenschap. Samen is zoveel beter dan alleen! 
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. 

Ontvangen giften: 

05-01-22 Gift voor PCOB (AA480)  € 16,00  

07-01-22 Gift voor PCOB Kerst (LA333)  € 30,00  

Totaal deze periode: € 46,00. 
Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar bijdrage. 

Kees van Delft, penningmeester. 

Belastingnieuws. 

Uw hulp bij het verzorgen van de belasting aangiftes over 2021 zijn al 
weer volop actief. Zij hebben de afgelopen maand met succes online 
een cursus gevolgd, oefenopgaven ingevuld, zijn door de Belasting-
dienst op de hoogte gebracht van de nieuwste ontwikkelingen. Vanaf 
1 maart gaan zij op pad om uw aangifte te verzorgen. 
Uw vertrouwde hulp (behalve Wim de Mooij, gestopt, zijn "klanten" 
worden overgenomen) zal weer bij u langskomen. Evenals vorige ja-
ren ontvangt u thuis een persoonlijke code, geef deze door aan uw 
HUBA (Hulp bij Belasting Aangifte) en maak een afspraak. De namen 
en telefoonnummers vindt u op de achterzijde van dit Mededelingen-
blad. 
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In het volgende nummer en nu al op onze website leest u precies wat 
u klaar moet leggen voor het verzorgen van de aangifte over 2021.  
Wij zijn er klaar voor!! Voor (nieuwe) leden die van deze service ge-
bruik willen gaan maken neem contact op met Dick Schoneveld. 

De HUBA’s: Arjo, Dick, Fred, Ton en Wim 

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. 
Wij wijzen u erop dat de verantwoordelijk en juistheid voor deze keu-
ring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland. 

Bloemen. 

Onder de naam "De Roode Angieren" (De rode anjers) is in het Rijnsburgs 
verleden de Rijnsburgse rederijkerskamer (Toneelclub) onder de abdissen 
(bestuurster van een abdij) ontstaan. Zij maakten gedichten, zongen en 
speelden toneel. Bloemen waren altijd geliefd in Holland. In musea zie je de 
prachtigste bloemstukken op schilderijen, met alles wat in de tuinen bloeide. 
Ook werden in 1756 op de Haagse markt al bloemen verkocht. Aan de 
noordzijde van de Prinsengragt zijn 12 plaatsen afgezonderd voor bloemen-
verkopers. De helft daarvan was Rijnsburger! Je kunt dus wel zeggen dat 
Rijnsburgers op de markt zijn geboren.  

De eeuwwisseling van 18e naar de 19e 
eeuw was een rumoerige tijd. Napoleon 
verstoorde de rust in het schilderachtige, 
rustige Rijnsburg. De dominee was repu-
blikein (patriot), maar de koster was fel 
Oranjegezind. Dat wijst op verdeeldheid 
in het dorp. Burger Willem Zwaan werd 
zelfs gearresteerd omdat hij met een 

oranjekleurige goudsbloem in de mond voor het huis van de Fransgezinde 
baljuw (een baljuw was een ambtenaar die tijdens het oude stelsel de vorst 
vertegenwoordigde in landelijke gebieden) op en neer had gelopen. Zo bleek 
de politieke gevoeligheid zelfs uit oranje bloemen.  
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Het taaie, agrarische leven ging door, ondanks Napoleon. Het leven en wer-
ken van alledag had een stempel gedrukt op het dorp.  
Rijnsburg stond nog vol hooibergen en in de hooi- en oogsttijd was er een 
grote drukte. Er ontstonden echter steeds meer gemengde bedrijven. Zowel 
de veehouders als de landbouwers en zij vormden de bovenlaag van de be-
volking. De behoudende landbouwers bleven na de oogst van vroege aard-
appelen doorgaan met het telen van bloemkool, witte en roden kool, zelfs 
vlas werd nog geteeld. Bloemkool werd meestal direct na de oogst verkocht 
en de bewaarkool werd met koolschuitjes over de Vliet naar de schuren ge-
varen. Daar werden hoge stapels kool opgebouwd in donkere, koele ruimten.  
Tweemaal per maand werden de stapels met de hand omgezet en gecontro-
leerd. Wanneer in de wintermaanden weinig groenten beschikbaar waren, 
ging de koolprijs omhoog en werd de kool verkocht. Jaar na jaar ging dit zo 
door. Onder invloed van de jongere generatie bleef de Rijnsburgse tuinbouw 
vindingrijk. Men zocht nieuwe wegen. Al in 1853 werd bij de Sandtlaanbrug 
een terrein gebruikt voor het schoonmaken en inzouten van bloemkool ter 
verzending buiten’s lands. 
Een geslaagde poging om de afzet te verbeteren. Het aantal handelskwekers 
nam toe, het landbouwwerk werd aangevuld met schipperswerk. Men voer 
met schepen met grote bruine zeilen enkele malen per week naar de grote 
steden. Vracht- en beurtschippers brachten stro, mest en zand naar Rijns-
burg, waar toen aan het Oegstgeesterkanaal een laad- en losplaats was. Klei-
ne tuinders deden in het voorjaar goede zaken met de verkoop van massa’s 
kleine, geurige Rijnsburgse aardbeien. Hele gezinnen waren ’s morgens vroeg 
aan het plukken. Agrarisch Rijnsburg bleef nieuwe wegen zoeken en vinden. 
Men begon bloembollen te telen. Al in 1875 werden in Rijnsburg bloembol-

len op het veld verkocht. Het bleek 
een winstgevend beroep, zelfs de 
smid en de dorpsdokter teelden 
enkele roeden bollen. Het was een 
nieuwe uitweg uit de sleur van tradi-
ties. In 1893 werd een afdeling ge-
sticht van de Koninklijke Algemene 
Vereniging voor Bloembollencultuur 
met 28 leden. Rijnsburgse kwekers in 

een organisatie, een grote stap vooruit. De bollenteelt kreeg ook in Rijnsburg 
vaste voet. Het begin van een nieuwe toekomst. Rond het begin van 1900 
was de teelt van tulpenbollen groter dan ooit te voren. 
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Rijnsburg was in het voorjaar bedekt met kleurige bollenvelden, ze werden 
internationaal beroemd. Zelfs de beroemde Franse schilder Monet schilder-
de molen de Vlinder met rondom bollenvelden in Rijnsburg. 
Al in 1890  waren enkele kleine Rijnsburgse kwekers bezig met het vervroe-
gen van de bloei van tulpen met gebruik van warmte, licht en water. Het 
lukte om al voor kerstmis rode tulpjes (starretjes) te telen. Door ervaring 
leerden de kwekers ieder jaar een beter resultaat te bereiken. Het trekken 
van tulpenbollen in de winter nam steeds grotere vormen aan.  Voor het 
eerst dat Rijnsburgse agrariërs de wintermaanden echt rendabel konden 
maken. Achter vele woningen werden kleine kassen gebouwd, die door giet-
ijzeren Godin kachels werden verwarmd met cokes. Tulpen, hyacinten en 
narcissen waren in het vroege voorjaar een grote stimulans, ze werden vlot 
verkocht.  Kleine kwekers en handelaren kregen een kans voor een winstge-
vende broeierij en  handel.  

 Bron: Zó was Rijnsburg, een dorp en zijn bewoners in historisch perspectief. Auteurs Simon Leenheer en Daan Hogewoning Sr 

Gedicht: Hoop. 

Geef elkander hoop, dan gaat alles goed. 
Geef elkander hoop, als je elkaar ontmoet. 
Niet met dure woorden, een rede of een preek 
nee, zomaar bij de slager of in de apotheek, 
op een caféterrasje of in de bioscoop 
al is het nóg zo vluchtig maar geef elkander hoop. 

Uit: “De ander“ van Toon Hermans 

 
 
Leden mutaties. 
Overleden: 
01-01: Mw. G. de Mooij-Cederhout, Graaf Florislaan 140, 223 EG 
Verhuisd: 
Dhr. W. en Mw. M. Driebergen van Piet Heinstraat 13 naar 
Tulpenstraat 50, 2231 GX, wijk 6 
Nieuw: 
Dhr. W.M. de Jong, Ankerplaats 17, 2224 TH Katwijk, wijk 17 
Hartelijk welkom!! 
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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 

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/

