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Belasting. 

We kunnen er niet omheen: ieder jaar moeten we afrekenen met de Be-
lastingdienst. Dat betekent: aangifte doen. 
Dat lijkt soms erger dan het is. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de mees-
te mensen geld terugkrijgen. Soms wel honderden euro’s. Eén van de 
voordelen dat u lid bent van de ouderenbond, in uw geval de PCOB afd. 
Regio Rijnsburg is, dat uw belastingaangifte voor een geringe vergoeding 
voor u kan worden ingevuld door speciaal hiervoor opgeleide belastingin-
vullers, genaamd de HuBa’s: Hulp Belasting Invullen. 
Zij  helpen u graag met de digitale invulling en verzending van uw aangif-
te. Vele leden van onze afdeling maken al jaren van deze service gebruik. 
Het gaat om eenvoudige aangiftes voor ouderen. Om veiligheidsredenen 
ontvangt u thuis een machtigingscode van de belastingdienst, waarmee 
uw invuller voor u aan de slag kan gaan. 
Verderop in dit Mededelingenblad kunt u lezen wat er van uw kant nodig 
is om dit goed te kunnen verzorgen. 
Tevens kan uw belastinghulp snel uitrekenen of u in aanmerking komt 
voor zorg- en huurtoeslag. 

Tot slot: uw hulp heeft een zwijgplicht, mag niet met een ander over uw 
gegevens praten. 

Uw voorzitter, Dick Schoneveld 

Contactmiddag 9 maart 2022. 

Beste leden, 
Het bestuur nodigt u uit voor de contactmiddag van 9 maart 2022. Wat 
zijn wij blij dat we weer bij elkaar mogen komen!! 
Aanvang: 14.30 uur tot 16.30 uur in De Voorhof. 
Cees Smit, een blinde acteur geeft deze middag een lezing. Cees is met 
zijn geleide hond Lenno vaak te zien in het centrum van Voorschoten. 
Hij verzorgt al meer dan 20 jaar presentaties voor KNGF geleidehonden.  
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Hij zal ingaan op "De betekenis van een geleidehond" en aan het einde 
uitleg geven over waarom hij 
boeken is gaan schrijven. 
Voor zijn toehoorders, zowel jong 
als oud, gaat een onbekende wereld open en krijgt men meer begrip voor 
mensen met een visuele beperking. Het is zeker de moeite waard om 9 
maart aanwezig te zijn. 
Graag willen wij u deze middag ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen. 

In Memoriam. 

Op 21 januari 2022 is overleden Gerrit van Dijk, op de leeftijd 
van bijna 85 jaar. Boven de kaart staat "Vol verlangen heb ik op 
de Heer gewacht, Hij boog zich naar mij toe", Ps. 40: 2. 
De dankdienst voor zijn leven was op 29 januari 2022 om 10.00 
uur in de Grote Kerk en werd geleid door Pastor Rixt de Boer. 

Voor de dienst zong het combo Tienduizend redenen en Hoop in leven en 
dood. Gerrit werd door zijn kleinkinderen binnengebracht. Zij staken ook 
de kaarsen aan onder het lied "Op de Heer vind ik mijn sterkte". Alle 
kleinkinderen vertelden  herinneringen en hun laatste woorden waren, 
opa we zullen je missen. Gerrit had vroeger een kwekerij, maar toen hij 
ruim 40 jaar was werd hij beheerder van de Voorhof. Dat werk heeft hij 
jaren met Justa, zijn vrouw gedaan. Hij was zeer plichtsgetrouw. Het lied 
van Justa werd gezongen, Ps. 68: 7, met begeleiding van orgel en trom-
pet. Zoons Gerrit en Dick haalden herinneringen op met de nodige anek-
dotes. Toen ze 50 jaar getrouwd waren speelden ze alsof het huis een 
museum was. Gerrit was allergisch voor kippeneiwit. Van de vele salades 
die hij maakte nam hij er niet één. Toen hij een griepspuit had gekregen 
vond Justa hem bewusteloos op de wc. In een griepspuit zit kippeneiwit. 
Na zijn pensionering heeft hij nog jaren tulpen gebost bij Leeuwenburg. 
Hij werd lid van het mannenkoor Jubilate en was een aantal jaren be-
stuurslid van de PCOB afd. Rijnsburg / Valkenburg.  Hij was zeer zorg-
zaam. Zijn lijfspreuk was, "Alles zal recht kommen". Gerrit kon goed luis-
teren, Justa praatte wel.  
Aan het eind van zijn leven ging hij 3 x per dag een psalm lezen. Hij begon 
de dag met God, had hij vroeger geen tijd voor. Als een soort medicatie. 
Zijn geloofsvertrouwen groeide, door de werking van de Heilige Geest 
ging alles bloeien wat hij altijd al wist.  
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Hij zag ook de erfenis van geloof en liefde in de gezinnen. De overdenking 
kwam uit Jesaja 12: 2, danklied der verlosten. Na het muzikaal intermezzo 
met "Houd me dicht bij U" zongen we "Op U mijn Heiland blijf ik hopen".  
De kleinkinderen begeleidden hun opa onder het lied "Nader mijn God bij 
U", naar zijn laatste rustplaats, op de begraafplaats naast de kerk, bij zijn 
Justa. Kinderen en kleinkinderen gaan verder met dierbare herinneringen 
aan hun ouders en grootouders, en met God die troost en kracht geeft in 
het gemis. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Op 27 januari 2022 is plotseling door zijn Heer thuisgehaald Anthonie 
(Ton) Heeringa, in de leeftijd van 74 jaar. Boven de kaart staat: "De Here 
zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid", Ps. 
121: 8.  De dankdienst voor zijn leven vond plaats op 2 februari 2022 in 
de Immanuëlkerk, geleid door Ds. Pieter v.d. Ende. Ton werd door zijn 
kleinkinderen binnen gebracht onder de melodie van "Jesu joy of mens 
desiring". Een kerk vol mensen, God is erbij, dat wilde Ton ook. Kleinkin-
deren staken kaarsen aan, ook een kaars voor de overleden Linnie. Quinty 
las een gedicht voor. Na het luisteren en zingen delen dochters herinne-
ringen. Ze kunnen een boek schrijven over hem. Zijn ouders zijn heel jong 
overleden. Mooie momenten aan oma Dijkie. Daar speelden ze veel. Ton 
hield van een biertje en gezelligheid. Hard gewerkt en daarom zijn wij 
verwende nesten. Op vakantie gingen paarden, vrachtwagen, kar, was-
machine en drank mee. Vanuit zijn hart betekende hij veel voor de me-
demens. 16 jaar diaconie getuigen daarvan. Zus Neline is de blijvende 
kracht, straks voor mama. Hij was een botte Fries met een hart van goud. 
Zei waar het op stond. Als een kleindochter een kort rokje droeg zei hij 
"Wat is hier de bedoeling van?". Nog veel meer van zulke voorbeelden. 
Ton stond positief in het leven. Het gedicht: "Wij hebben onze vader niet 
verloren" werd gelezen. Kleindochter Quinty, de oudste vertelde wat opa 
Ton betekende. Zijn humor, niets te gek. 

Hij had een passie voor bloemen en vrachtwagens. Een man waarvan je 
wist wat je aan hem had. Het was voor God de tijd om u naar de hemel te 
halen. Wij missen u wel heel erg, maar hebben een grote plek in ons hart 
voor u. Zijn vriend Jack van Egmond deelde komische herinneringen als 
buren in de Brouwerstraat. Toen Jack's 1e kindje was geboren ging hij dat 
meteen tegen Ton zeggen: 
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Buur een jongen, waarop Ton zei: Een biertje dus. 
Jack naar huis, kwam terug, buur het is een meisje, waarop Ton zei: toch 
maar een biertje buur. Hij genoot hoe Ton met mensen omging. Als laat-
ste zei Jack: Ik ben trots dat ik jouw vriend mocht zijn.  

De overdenking kwam uit Psalm 121, 53 jaar geleden de trouwtekst. 
Frappant dat Ton de laatste zondag 2 x in de kerk was. Ook in de stille-
vendienst. Daar stak hij een kaarsje aan. Voor wie en waarom, dat weet 
Ton alleen. Onder begeleiding van orgel en trompet zongen we: "Licht-
stad met de paarlen poorten". Daarna luisterden we naar "Hoe wonder-
lijk mooi is Uw enige Naam. Ik zal er zijn". 

Onder het lied "Mijn gebed" begeleidden de kleinkinderen hem naar de 
koets met paarden, die Ton naar zijn laatste rustplaats zou brengen. Fre-
derica, kinderen en kleinkinderen gaan verder met dierbare herinnerin-
gen en met God die troost en kracht geeft nu en in de toekomst. 

Secretaris Tineke van Delft. 

Reizen: Dagtocht naar de Broekerveiling. 

Beste reisgenoten, 
Wat zijn we blij, dat we u kunnen vertellen, dat we vooruit kunnen kijken 
en we dit jaar weer een dagtocht kunnen doen. 
In het vertrouwen dat alles weer wat losgelaten wordt wat betreft het 
Covid virus, gaan we er weer voor. 
We hebben weer contact gehad met Brouwer Tours. Daar stond nog 
steeds de dagtocht, die we naar de Broekerveiling hadden gepland, vast 
voor ons. Dus diezelfde tocht is weer uit de kast gehaald en willen we nu 
toch wel door laten gaan. 
Even in het kort: We gaan met de bus naar de Broekerveiling op woens-
dag 20 april a.s. 
We krijgen 2 keer koffie of thee met wat lekkers en een rondleiding met 
een gids. Daarna een rondvaart en bezoek aan de veiling, en een saté 
buffet. De tocht met de bus door Noord Holland is al mooi.  

We vertrekken om 9.00 vanaf het Burg. Koomansplein en zijn omstreeks 
18.00 weer thuis. De kosten bedragen 55 euro per persoon. 
Het inschrijven voor deze tocht is zoals we altijd deden. Dat betekent dat 
u persoonlijk moet inschrijven, en gaat op volgorde van binnenkomst. We 
hebben plaats voor 61 personen. 
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De datum voor het inschrijven is op de contactmiddag van 9 maart vanaf 
13.30 uur. Wij hebben er weer zin in, en hopelijk u ook. 
Hartelijke groet, 

Janneke Wolvers en Marieke Wassenaar 

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 gemeen-
schap. 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: Totaal deze periode: € 0,00. 
Contributie 2022. 
Er zijn geen bezwaren ontvangen over de u toegestuurde verantwoording 
over 2021 en de begroting voor 2022. Dit houdt in dat de leden dit heb-
ben goedgekeurd, waar we als bestuur erg blij mee zijn. 
Onderdeel van de begroting voor 2022 is dat we de contributieverlaging 
in 2021 weer een stukje terugdraaien omdat we verwachten in 2022 
meer activiteiten te kunnen organiseren. 
De contributie voor één persoon bedraagt in 2022 € 34,00 en voor een 
leefverband € 54,50. De automatische incasso van de contributie vindt 
plaats in februari of maart 2021. 

Kees van Delft, penningmeester. 

Belastingnieuws. 

Uw vertrouwde hulpen (HuBa's) bij het verzorgen van de 
belastingaangiftes over 2021 kunnen vanaf 1 maart 2022 
tot 1 mei uw aangifte 2021 weer insturen. Na afspraak 
komen zij bij u thuis langs om de gegevens op te nemen.  
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Uit veiligheidsredenen ontvangt u iedere jaar een nieuwe persoonlijke 
activeringscode uitsluitend bedoeld voor de aangifte Inkomsten Belasting. 
Als uw hulp de code heeft geactiveerd, krijgt u hierover bericht van de 
Belastingdienst. 

Wat moet u klaarleggen voor uw HuBa? 

- De jaaropgave 2021 van de SVB, waarop uw AOW vermeld staat 
- De jaaropgave 2021 van uw Pensioenfonds 
- Het financieel jaaroverzicht van uw bank(en) 
- Rekening afschriften van uw bank(en) 
- Overzicht van uw zorgverzekeraar van vergoedingen en eigen bijdrage  
- Rekeningen van buitengewone uitgave (aftrekbare zorgkosten) 
- Bewijsstukken van per bank betaalde giften 
- Bij eigen woning: het aanslagbiljet belastingsamenwerking met WOZ-

beschikking 01-01-2021 (ontvangen in februari 2021) 

In kranten en diverse bladen leest u over diverse tips voor uw aangifte.  
Uw HuBa heeft zich goed voorbereid en wil u ook dit jaar graag van dienst 
zijn. 

Wilt u voor de eerste keer gebruik maken van de Belastingservice van de 
PCOB, neem dan contact op met Dick Schoneveld. U kunt uw voorkeur 
uitspreken voor één van de helpers. 

Na het digitaal indienen van uw Belastingaangifte 2021 ontvangt u een 
geprinte uitdraai van uw aangifte. Hierin is vermeld hoeveel u eventueel 
terug ontvangt of moet betalen aan belasting. 
Tevens dient u en uw belastinginvuller de meegeefbrief van de aangifte 
Inkomsten Belasting 2021 te ondertekenen. Eén exemplaar voor u en één 
exemplaar voor de invuller. Hierop staan zowel de gegevens van de belas-
tinginvuller als van u vermeld. De HuBa maakt administratieve kosten 
(papier, inkt, reis- en soms parkeerkosten). Als tegemoetkoming kunt u 
een vergoeding geven minimaal € 15 per ingevulde aangifte. Het invullen 
van de aangifte voor een echtpaar geldt dus als 2 aangiftes. 

 Namens uw HuBa’s: Arjo Barnard, Dick Schoneveld, Fred Veldman, Wim de Jong en Ton Tieleman. 

Rijbewijskeuring. 

Voor goedkope keuringen voor het verlengen van uw rijbewijs voor oude-
ren kunt u terecht bij Stichting MediPartners Nederland. 
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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 keuring 
volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland. 

Tulpen trekken. uit het boekje uit "Rijnsburgs oude schoenendoos" 1985. 

De mensen die het in 1929 weten konden, fronsten hun voorhoofden en 
spraken sombere voorspellingen uit. En de specialisten op financieel ge-
bied keken ook al somber in Rijnsburg. En de gewone man? Nou ja, van 
de wereldpolitiek en van de grootmachten op financieel terrein had hij 
"gien verstaje". De eenvoudige tulpentrekker wist alleen dit: Hij had van 
zijn laatste centjes wat hout en glas gekocht, daarmee een broeikastje 
gebouwd en zo goed als kwaad als het ging een kolenkachel gebouwd. 
Het was ook de tijd dat de tulpen getrokken konden worden en als het dit 
jaar weer een "klein centje" opleverde, mocht je niet ontevreden zijn. 
Tenslotte werkte hij dag en nacht en at maar een karige maaltijd. Als er 
van al dat werken nu nog meer af moest, ja gunst, dan was het leven op 
aarde ook geen leven meer, laten we dat vooropstellen.  
Een prachtige redenering. Dat het echter nog veel soberder, veel kaler en 
veel minder zou gaan worden, dáár werd in 1930 niet erg aan gedacht. 
Elke dag maar weer dat geklets over dat verre Amerika waar de "dollar 
was gekelderd". Wat hadden wij nou met Amerika te maken? Beste men-
sen hoor, die Amerikanen. Sommige Rijnsburgers hadden nog plannen 
om te emigreren ook. Nou je ziet het, zakkende dollars en rare toestan-
den. Gelukkig wonen we hier in Holland. In Rijnsburg hebben we het ge-
zellig onder elkaar dus waar zullen we ons druk over maken? 
De ouderen onder ons weten echter wel beter. Er kwamen wrange tijden 
aan waarin de broekriem steeds maar weer moest worden aangehaald. 
Onze minister-president sprak woorden van gelijke strekking. "Even de 
buikriem wat strakker aanhalen nu. Er komt een tijd dat het beter zal 
gaan, dus nog even geduld". Nou, op dat "beter gaan" hebben we heel 
lang moeten wachten. Pas in de jaren ’50 konden we zeggen dat het goed 
met ons ging, dus dat "eventjes geduld" is wel een periode geweest die 
niet meer uit de ziel van een mens is weg te schrappen. Kort gezegd, 
eerst crisis, toen mobilisatie en daarna oorlog, waarbij de bevolking bijna 
werd uitgehongerd. 
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Dat konden we ons toch niet voorstellen hé? Het ging bergafwaarts in die 
crisistijd. Men moest steeds harder werken om aan dagelijks brood te 
komen. ’t Jonge, wat een armoedige tijd. Men spreekt weleens van loute-
ring. Nou, voor hen die van een mini minimumloontje moesten rondko-
men, was het dat dagelijks. Als er helemaal niks meer was, kon je nog 
aankloppen bij de kerken, maar die konden niet altijd doen wat ze graag 
hadden willen doen. Zo af en toe schoot de overheid uit haar slof. Men 
kon dan – op vertoon van een bon die men moest afhalen – een blik ge-
hakt krijgen. Dat gaf dan nog een beetje vlees in ’t lijf want gewoonlijk 
liepen de biefstukken ook niet in en uit bij de gezinnen die van werk ver-
stoken waren. 
Heden ten dage wordt er vaak gemopperd omdat er geen werk voor 
iedereen is. Bittere armoede wordt echter niet geleden want te eten 
hebben we allemaal. 
De tulpenkwekers kregen het in die tijd ook heel slecht. Als er weinig geld 
is voor het dagelijks voedsel en zeer weinig geld voor kleding, dan is er 
wel bijzonder weinig geld voor een bosje tulpen. 
Vandaar de zorgen van die mensen in die tijd.  
Op bijgaande foto uit 1930 zien we een stel hardwerkende mensen die 
even poseren voor de foto en daarna weer snel aan het werk gaan omdat 
"tijd geld is".  
Lammert van der Sleet had een tulpentrekkas en was samen met zijn per-

soneel vaak aan het tulpen trekken. "Zou het 
wat worden vandaag?" Dat was de altijd weer 
terugkerende vraag want "vandaag wordt op 
de veiling bepaald hoeveel je krijgt voor dat 
harde werken". Was het een goede dag? Of 
zoals zo vaak in die tijd, slecht of zeer slecht? 
We weten het niet van die dag in 1930 toen 

deze foto gemaakt werd. Wat we wel weten, zijn de namen van de man-
nen die op de foto staan. Dat zijn van links naar rechts: Gerrit Star, Lam-
mert van der Sleet, Ab de Best, Jan van der Sleet, P. van Klaveren en Jan 
van der Meij. 
 
  



pagina 9 

Gedicht: Gods schepping. Uit 'Tijd is kostbaar' van Co ’t Hart 

Geen mus, die van het dak afvalt blijft door God ongezien 
en al mijn haren zijn geteld, de Heere, Die ik dien 
volgt heel ons leven op de voet, beloofde ons, dat Hij behoedt. 
 
De mens, de kroon der schepping gaat, de vogels ver te boven, 
maar is zo vaak ten einde raad, niet meer in staat tot loven, 
door ziekte, rouw en dood benard, bang en alleen, ver van Gods hart. 
 
De oorlog, dictatuur, de haat, de honger, duizend rampen, 
beleid, dat ons wanhopig maakt en telkens weer doet kampen, 
met vragen als 'Waarom', 'Waartoe'? zinloos geweld, wij zijn het moe. 
 
De mens, de kroon der schepping raakt in zoveel leed verloren, 
maar elke dag laat God ons nog in al zijn vogels horen, 
dat Hij Zijn schepping hoedt en voedt, de adem geeft en levensmoed. 
 
Leden mutaties. 
Overleden: 
21-01: Dhr. G. van Dijk, Anjelierenstraat 14, 2231GT 
27-01: Dhr. A. Heeringa, Tulpenstraat 26A, 2231GW 
Verhuisd: 
Mw. L.J. Kralt - Heemskerk, van Noordwijkerweg 63 naar 
Vliet Noordzijde 37, 2231 GN 
Bedankt: 
Mw. M.M. Bakker - Heemskerk, Evertsenstraat 22, 2231RB 
Nieuw: 
Mw. D. de Jong - van Belen, Ankerplaats 17, 2224TH Katwijk 
Dhr. P. en mw. E.A. Zuyderduyn - Crama, Meidoornlaan 15, 2231GX  
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/

