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De pioenroos.
De pioenroos(afgekort: pioen) is een echte seizoensbloem. De afhankelijkheid wanneer de pioen verkrijgbaar is hangt af van het weer.
Over het algemeen bloeit de pioenroos in mei en juni. Er zijn maar
weinig bloemen en planten die zulke indrukwekkende bloemen tevoorschijn toveren als de pioen. De pioen in knop is eigenlijk maar een
lelijk eendje. Zodra echter de bloei begint is het alsof een explosie
plaatsvindt: binnen een mum van tijd komen er een ongelofelijke hoeveelheid delicate bloemblaadjes tevoorschijn. Oftewel: van lelijk eendje naar een mooie zwaan. Misschien wel de reden dat de pioenroos
wordt beschouwd als teken van liefde, geluk, gezondheid en bloeiende
romantiek.
Ondanks dat de naam het suggereert is de pioenroos géén familie van
de roos, maar van de paeoniaceae-familie. De pioen komt van oorsprong uit China. De pioen kwam vanaf ongeveer 1780 naar Europa.
Het leuke aan de pioenroos: hij is verkrijgbaar in meer dan duizend
soorten, in allerlei kleuren en vormen, met dubbele bloemen, kleuren die veranderen, de kleuren roze, rood, wit en geel. De kleur van bloemen
heeft een betekenis. Met het gezegde: "Zeg het
met bloemen" breng je een boodschap over.
Witte bloemen staan voor puurheid, reinheid, frisheid, zuiverheid,
helderheid en eenvoud.
Gele bloemen voor energie, kracht, groei, vrolijkheid en vreugde.
Oranje bloemen voor vrolijkheid, warmte, gezelligheid, optimisme,
plezier, kracht, vitaliteit en energie.
Rode bloemen voor passie, verleiding, romantiek, tederheid.
Roze bloemen, net als wit voor onschuld, romantiek en tederheid.
Paarse bloemen staan voor waardigheid en ernst.
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Blauwe bloemen symboliseren goddelijkheid en eeuwigheid, maar ook
onschuld.
Groene bloemen symboliseren jong leven en vruchtbaarheid, vrede,
welvaart en hoop.
Door menging van kleuren kunnen we vele betekenissen samenvoegen.
Uw voorzitter, Dick Schoneveld

Contactmiddag 21 september 2022.
De contactmiddag in september wordt gehouden op 21 september,
uiteraard in de Voorhof, aanvang 14.30 uur.
U wordt hier later tijdig nog aan herinnerd.
Met vriendelijke groet, Aafke Ravensbergen.

In Memoriam.

Op 16 april 2022 is overleden PCOB lid Mw. Marijtje de
Groot-Schoneveld in de leeftijd van 89 jaar. "Verdrietig, maar
dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame leven voor ons
heeft betekend. Na een kort ziekbed hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder en schoonmoeder". De
herdenkingsdienst was op vrijdag 22 april in de aula van de Laatste
Eer. De uitgekozen liederen had Marij zelf handgeschreven voor de
uitvaart. Dochter Yvonne, met een steun in de rug van Karin vertelde
dat haar moeder het 8e kind was van het gezin van totaal 12. Broer
Dirk, de jongste, is de enige nog in leven met wie zij een speciale band
had. In 1976 overleed plotseling haar man Nico op 44 jarige leeftijd.
Haar liefde voor sieraden en fijne herinneringen aan reizen werden
gememoreerd. In 2017 werd Alzheimer vastgesteld. Liefdevolle verzorging in Salem werd noodzakelijk en na een herseninfarct in april is
Marij na een korte strijd rustig ingeslapen. Tijdens de herdenkingsdienst, geleid door Ds. Piet Rozeboom luisterden we naar klassieke
muziek zoals Angel en zongen mee met Psalm 118: 1 en 9: "Wat de
toekomst brengen moge" en "Abba Vader". Centraal de woorden uit
Psalm 42, voorgelezen uit haar eigen Bijbel, overdacht over het verlangen naar U, U bent de God die leven geeft. Wanneer zal ik weer bij
U zijn.
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Na het dankwoord van Karin van Maren de gang naar de naastgelegen
begraafplaats. Afscheid met het "Onze Vader" en onze herinneringen
aan deze hartelijke, sympathieke, gelovige vrouw als troost voor velen.
Dick Schoneveld, voorzitter

Op 29 april is overleden in het bijzijn van haar kinderen in de leeftijd
van 92 jaar Trijntje (Tine) Hogewoning- Bilyam. De afscheidsdienst was
op 6 mei in de Hervormde Kerk te Valkenburg.
Bij het binnenbrengen van mw. Hogewoning luisterden we naar Psalm
23. Voorganger in deze dienst was Drs. F.J. M. van Elk.
Hij las namens de familie een In Memoriam. Tine werd geboren in Ede.
Met haar man en 3 kinderen heeft zij veel genoten door met elkaar
naar de camping te gaan. Haar man Ab is op jonge leeftijd gestorven,
dus moest zij alleen verder met haar kinderen.
Tine heeft veel gedaan als secretaresse van de N.C.V.B, maar ook hield
ze van gezelligheid om haar heen, bijv. koersballen en kaarten maken.
Door corona lag opeens alles stil waar zij veel moeite mee had.
Tine was een zelfstandige vrouw die zelf haar bankzaken op de computer regelde en ook was zij op face-boek te vinden. Toen het niet
meer ging werd zij opgenomen in de Hospice in Wassenaar.
20 april is zij met de auto van ambulancewens naar de Keukenhof en
het strand geweest en zijn ze langs haar huis gereden, wat heeft zij
van die dag genoten.
Wat hield ze van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
en daarom deed het veel pijn om hen op 29 april los te moeten laten.
De schriftlezingen waren uit Mattheus 6: 25 – 34 en Psalm 23. De
overdenkingen waren uit deze schriftlezingen. Katinka, dochter van
Tine las een gedicht voor.
Wanneer ik eenmaal, onverwachts, zou sterven,
mijn lieve kind’ren, wees dan niet ontdaan.
Ik mocht in ‘t leven zoveel goeds verwerven;
Gods liefde heeft steeds om mij heen gestaan.
En als ik soms in donk’re zorgen – dagen
Zijn licht niet zag en angstig tot Hem riep
heeft hij gehoord, en voor ik iets kon vragen
voelde ik de hand van Hem die naast mij liep.
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Ik bid dat God mij het afscheid licht zal maken,
scheiden van jullie zal zo moeilijk zijn,
en dat ik op een morgen zal ontwaken
in ‘t warme licht van ’s hemels zonneschijn.
Tijdens het uitdragen van mw. Hogewoning luisterden we naar het lied
"U zij de glorie, opgestane Heer".
Aafke Ravensbergen.

Verslag van de contactmiddag van woensdag 11 mei 2022.
Voorzitter Dick Schoneveld heet iedereen van harte welkom in een
overvolle zaal, in het bijzonder Mw. Miep v.d. Woude die deze middag
komt vertellen over haar leven na de 2e wereldoorlog. We zingen Gez.
444 "Grote God, wij loven U". We zijn dankbaar dat Kees van Delft,
penningmeester en organist een goed bericht heeft ontvangen na de
prostaatoperatie, dat alles schoon is. Dick geeft uitleg over de veranderingen na de 2e wereldoorlog. Er werden veel kinderen geboren, de
welvaart nam toe en de mensen kregen meer vrije tijd. Europa is ontwricht en de spanningen tussen West en Oost lopen hoog op. Tijdens
de oorlog werden de kerken goed bezocht, want nood leert bidden. In
Rijnsburg is een boekje uitgegeven: "Een veilig nest voor vervolgden",
verhalen over Joodse onderduikers in Rijnsburg. In het mededelingenblad van Juni wordt een hoofdstuk uit dit boekje gepubliceerd over de
familie Zandbergen in de Kwakelsteeg. Dick gaat ons voor in gebed.
We hebben pauze met koffie en thee.
Hierna krijgt Miep v.d. Woude het woord. Zij vertelt over haar eigen
levensverhaal. Ze is geboren in februari 1946, woog 11 pond en 1 ons.
Haar geboortekaartje is nooit verstuurd, omdat haar roepnaam Mientje (Hermina Petronella) onjuist was en niet goedgekeurd werd door
haar moeder. Ze kreeg een popje, waarvan in het nekje Rosebud
stond. Ze noemde zichzelf Roos. Heeft een roosje als tatoeage laten
maken. Ze heeft een kleindochter die Roos heet. twee jaar na haar
geboorte kreeg ze een broertje, die woog 2 pond en 1 ons. Hij moest
uit de couveuse voor een ander kindje en kreeg een hersenbloeding,
met als gevolg een beschadiging.
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Haar moeder maakte macaroni, maar haar vader at het niet, want hij
was geen chinees. Ze ging met haar ouders en broertje een dagje naar
Antwerpen naar de vogeltjesmarkt. Na gezeur om een beestje kregen
ze in een schoenendoos een kanarie. Hij ging thuis in het badje, het
water werd geel. Bleek het een geverfde mus. Er
kwam een stofzuiger, een wasmachine met een
wringer. Er waren in Rotterdam en Vlaardingen
heetwater stokerijen. Ze ging in de teil, iedereen in
hetzelfde water, in de winter voor de kachel dan had
je een hoofd als een biet. Haar moeder galmde, ze
zei als ik zing gaat de duivel op de loop. Ze heeft herinneringen die goud waard zijn. Buitenspelen met
een tol, een hoepel, hinkelen, knikkeren, touwtje
springen enz. En ook kwam de lorrenboer. Ze gaf de Falkon regenjas
van haar moeder aan hem mee en kreeg toen een bromtol. Voor haar
verjaardag kreeg ze rolschaatsen. Ze wilde naar de club waar de meisjes met roze pakjes waren. Iedereen had luizen. Ze is een paar keer in
de krant gekomen, o.a. voor het raden van de naam van een pop. Ze
had Bertha genoemd, maar de naam was Bernadetta. Dat leek er het
meest op. Ze had een gebreid badpak. In het water werd dat wijd, dan
leek ze op een beest. Ze had een leuke jeugd, de armoede was dan
vergeten. Ze gingen op vakantie in een huisje. Geen wc, moeder nam
de po mee. Die viel onderweg van de kar en zat vol deuken. We hebben de 2e pauze met ook de collecte.
Hierna gaat Miep verder met haar verhaal. Het is hilarisch en voor velen herkenbaar. Haar vader kocht voor fl.10,00 lootjes en ze wonnen
van alles. Een horloge, een mand met eieren, pantoffels met een
pompoen erop, een fietspomp en uiteindelijk ook een fiets. Alles werd
verkocht voor totaal fl.140,00. Ze dronken exota, riedel en aten poffertjes. Moeder gebruikte lodaline, daar zat speelgoed in. Ze kregen een
platenspeler met 2 platen, 1 van de Zingende zusjes en 1 van Kees
Deenik. Voor 10 cent mochten ze patat kopen. Ze ging naar de zondagschool van het Leger des Heils, omdat haar ouders een gemengd
huwelijk hadden. Ze mocht meedoen met een kerststuk als herder.

pagina 5

Had een te grote duster aan. Over het souffleurshok lag een kleed, ze
viel in dat gat en had een dikke lip. Maandag wasdag, luiers en
maandverband aan de lijn. Haar vader zei dan, o is het weer vlaggetjesdag? Toiletpapier was er niet. Moeder maakte strookjes van oude
kranten. Voor sommige dingen mag het leven terugkomen. Ze is gepensioneerd pastor van de Wilbert. Op haar 16e werd ze Heilsoldaat.
Haar man en zij zijn officier geworden. Haar man is jong overleden. Ze
is ook ambtenaar van de burgerlijke stand in Katwijk. Afleiding heeft ze
in creativiteit, ze schildert iconen, quilt. Ze ondersteunt het kindertehuis in Voorburg: The Salvation Army van het Leger des Heils.
Op een bijzonder mooie manier heeft ze verteld over haar eigen leven
na de 2e wereldoorlog. Een fantastische middag. Miep wordt bedankt
met een groot applaus, krijgt bloemen en een envelop.
Tineke sluit de middag af. Zij heeft een gedicht over: "Het verleden" en
gaat ons voor in dankgebed. Ze noemt alvast de datum van de fietstocht, op woensdag 17 augustus 2022. Ook de 1e contactmiddag in het
nieuwe seizoen, die wordt gehouden op woensdag 21 september
2022. Dit wordt ook vermeld in het mededelingenblad en de Rijnsburger. Tineke wenst iedereen mooie zomermaanden toe en wel thuis.
Secretaris Tineke van Delft.

Lied 253: De zon daalt in de zee.
De zon daalt in de zee,
de duisternis valt in.
Ik loof de goede God.
Hij geeft mij dag en nacht:
mijn taak bij dag, mijn droom bij nacht.
Kom, nacht, en troost ons zacht,
kom, God, genees ons hart.
Kom, leg uw hand op ons
en heel zo elke wond.
Heel, Vader, ook de diepste wond.
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Laat dagen in de nacht
waar wanhoop heerst en dood.
Geloof en hoop op U.
U hebt uw schepping lief,
U hebt uw schepping innig lief.

Van de penningmeester.
Collecte contactmiddag 11-05-2022: € 370,75 incl. later ontvangen.
Ontvangen giften: Totaal deze periode: € 180,00.
25-04-22 Via F. Veldman hulp bij belasting
€ 100,00
29-04-22 Gift voor hulp bij belasting (AA153)
€ 30,00
10-05-22 Gift voor PCOB (AA269)
€ 25,00
11-05-22 Collectegift voor PCOB (AA356)
€ 25,00
Iedereen bedankt voor zijn/ haar bijdrage.
Kees van Delft, penningmeester.

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.
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
gemeenschap. 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

Bij Joris Zandbergen in de Kwakersteeg
Een verhaal uit het boekje "Een veilig nest voor vervolgden", verhalen over Joodse
onderduikers in Rijnsburg, uitgave door het Genootschap Oud Rijnsburg in 2015.

Cas Zandbergen, zoon van Joris, woont met zijn vrouw Toos nog steeds
in het huis waar hij geboren is: Kwakelsteeg 1. Aan de muur hangt de
ingelijste bedankbrief van iemand, die in de oorlog op de boerderij van
Zandbergen ondergedoken zat en eten kreeg. Hij heeft er zijn leven
aan te danken. "Den Haag, 24.2.1945, Mijnheer, wij beschouwen het
als een aangename plicht u te bedanken voor Uwen gewaardeerde
medewerking om voor ons de hongerdood te voorkomen".
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Cas werd geboren in 1936. Als enige zoon naast twee zussen was hij
echt een vaderskind: hij volgde zijn vader overal, hing aan zijn broekspijpen als er iets te beleven was. Cas was erbij toen zijn vader, in opdracht van de verzetsgroep Rijnsburg melkbussen vervoerde, waarin
revolvers verstopt lagen, en toen de brug over het Oegstgeesterkanaal
opgeblazen werd door Duitsers.
Vanuit de verzetsgroep van Rijnsburg kwam dokter van der Laan, huisarts in Rijnsburg, in de oorlogsjaren zeer actief in het verzet, onderdak
vragen voor jonge mannen, die gevaar liepen opgepakt te worden om
in Duitsland tewerk gesteld te worden. Nou ja, vragen …….
Het was meer regelen, want het was vanzelfsprekend dat boer Joris
daaraan gehoor gaf. Dan zaten er, als er geruchten waren dat er een
razzia op komst was, soms wel
zeven of acht mannen verstopt
op de zolder van de paardenstal.
Daar had Joris een hol gemaakt
in het hooi. Cas noemt dokter
van der Laan "de hoofdman" van
de verzetsgroep.
"Wat spannend was, kwam via dokter van der Laan". Toen er meer
razzia’s kwamen werd het steeds gevaarlijker. Ook het gezin Zandbergen liep gevaar, maar dat was voor boer Joris geen reden om de mensen geen onderdak meer te geven. Hij verstopte ze op de zolder, achter en tussen het hooi. Overdag, als ze dachten dat het veilig was, gingen ze dan weer weg, dan kwamen ze vaak ’s avonds weer terug. Het
was een komen en gaan van Rijnsburgers op de paardenstalzolder.
Men was verplicht om Duitse officieren onderdak te geven. Eens
kwam er ’s nachts een bataljon. Een gemeenteambtenaar wees dan de
adressen aan waar de paarden en de Duitsers onderdak moesten krijgen. Ook Joris Zandbergen moest ze dan onderdak geven. Soms waren
er dus tegelijk onderduikers op de paardenstalzolder en Duitse officieren beneden in de stal.
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Wij dorsten graan, hadden koeien, we hadden altijd eten genoeg:
brood, spek, melk, boter en kaas. Omdat we voor de voedselvoorziening werkten waren we verplicht om al het graan in te leveren bij de
Duitsers. Vader Joris had stiekem een bakje gemonteerd aan de dorsmachine, daarin ving hij onzichtbaar graan op voor zichzelf. Eten was
er gelukkig nooit tekort. In de hongerwinter kwamen er dagelijks mensen om eten te vragen. Vader Joris wilde iedereen helpen. Cas herinnert zich bijvoorbeeld dat in 1944 elke zaterdag twee meiden uit Den
Haag op een fiets met massieve banden, twee liter melk kwamen halen. Moeder bakte brood. Het gezin zelf had drie kinderen, maar soms
zaten ze met veertien mensen aan tafel. Ook de onderduikers moesten eten! En het gebeurde wel eens dat de kapelaan mee at (de familie Zandbergen is van katholieke signatuur). Na het eten, toen iedereen weg was zei de kapelaan tegen Joris: "Ik wil je nog even spreken
voor ik ga, hoe kun je nou iemand onder je dak nemen die niet bidt…".
Joris antwoordde: "Voor jou een vraag, voor mij een weet, kom na de
oorlog maar eens terug". Ja, dat sloeg op Hans, die Jood was, de enige
die niet bad voor het eten.
Op een keer waren de pannen leeg, we waren klaar met eten, toen
stond er opeens een man voor het raam. Hij wees naar de pannen,
maar die waren leeg…. We lieten hem binnen, er lag nog een kliekje
op een bord, de man viel erop aan als een havik!
Naarmate de oorlog vorderde wisten steeds meer onderduikers en
hongerige stadsmensen de boerderij aan de Kwakersteeg te vinden. Er
werd Cas ingepeperd dat hij niks mocht zeggen, zo’n jong kind zou zo
maar iemand kunnen verraden, maar hij was te jong om het echt te
begrijpen. Ontelbaar veel mensen kwamen hier aan de deur om eten
te vragen. Die "eten halers", zoals Cas ze noemt, hoorden ons adres
van elkaar. Hongerige stadsmensen. Het meeste eten werd geruild,
men wrong zich in allerlei bochten om aan eten te komen. Vader Joris
wilde iedereen graag helpen, maar was nooit op winst uit. Eens kon hij
twaalfduizend gulden krijgen voor twaalf zakken tarwe, maar dat deed
Joris niet, hij verdeelde het liever, zodat iedereen een beetje had. Met
regelmaat moest Joris ook een koe leveren aan de Duitsers. Dan was
het huis te klein!
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De voedselschaarste werd steeds erger. Mensen wilden alles ruilen om
aan voedsel te komen. Er kwamen soms mensen met goud om te ruilen voor eten. Op een dag kwam een gasfitter bij de boerderij met een
gouden ring: zijn dochters verkering was uitgegaan, de ring was niet
meer nodig en wilden hij ruilen voor eten. Maar dat wilde Joris niet
hebben! Hij kon zo wel eten krijgen. Later kwam de gasfitter het nog
eens vragen. Joris ging akkoord, maar zei: "als je dochter weer verkering krijgt, dan mag je ze weer komen ophalen". Na de oorlog stopte
de gasfitter voor de deur in de steeg: Weet je nog wat je beloofd hebt,
Joris? Ja hoor, antwoordde Joris, laat je dochter haar ring vanavond
maar komen halen. De dochter kwam de ring ophalen en de oude gasfitter heeft als tegenprestatie alle oude gasleidingen in Joris’ huis vernieuwd.
Ja, maar vader waagde veel, hij was dominant, mijn moeder moest
zich erbij neerleggen. Eens heeft mijn vader met een paar maten het
mestvarken van een pro Duitse Rijnsburger vol geverfd met hakenkruisen. Dat was toch wel provocerend, gevaarlijk, maar mijn vader was
ook nog jong en niet bang. En ’s avonds luisterde de familie naar de
Engelse zender, die zat verstopt in de stal, er kwamen mensen bij ons
luisteren. Het bangst waren we voor omstanders waar we aan twijfelden. We kenden ook wel "foute" Rijnsburgers, maar die hebben ons
nooit verraden.
Er heeft zich aan de Kwakersteeg veel meer afgespeeld dat wij weten.
Eigenlijk heeft de oorlog ook mooie dingen gebracht, mijmert Cas, we
hebben veel mensen mogen helpen. Later hebben we er wel veel over
kunnen praten. Cas eindigt: Mijn vader heeft heel veel gedaan, hij
heeft zijn leven op het spel gezet om anderen te helpen. Ik ben blij dat
het nu allemaal vastgelegd is!
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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 keuring volledig berust bij de Stichting Medipartners Nederland.
Leden mutaties.
Overleden:
Op 29-04: Mw. T. Hogewoning-Bilyam, Rijnweide 9, Valkenburg
Bedankt:
Mw. A.C. Haasnoot, Narcissenstraat 8, 2231KN
Dhr. J.C. Wolthaus, Abdijlaan 49, 2231EB
Mw. C.J. van Vliet-Aandewiel, Parklaan 43, 2225SN Katwijk
Verhuisd:
Mw. J. van Delft, Borneostraat 1, Oegstgeest naar
Elzenhof 13, 2382EV Zoeterwoude
Nieuw:
Echtpaar G. en A. de Mare - de Vreede, P.P. Rubensstraat 16, 2231DC
Mw. J. Zandbergen – de Best, Noordwijkerweg 68, 2231NM
Dhr. C. Fokker, Rosenburgh 78 A, 2321RB Leiden
Hartelijk welkom!
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Bestuur en commissies PCOB afd. Regio Rijnsburg.
Bestuur.
Voorzitter:
D.S. Schoneveld
e
2 voorzitter:
A. Ravensbergen - Jongedijk
Secretaris:
C.S. van Delft
Penningmeester:
C. van Delft
Omzien naar Elkaar: P. Wessel - de Mooij
Reiscommissie:
M. Wassenaar - Knipscheer
Reiscommissie:
J. Wolvers - Guijt

Telefoon:
071-4024222
06 57326645
071-4034160
071-4080825
071-4081817
071-4023566
06-44607024

Ouderenadviseur.
G. Heemskerk - Bouwman

071-4028918

Belasting invulhulpen. (HuBa’s).
A.J. Barnard
Rijnsburg
D.S. Schoneveld
Rijnsburg
F. Veldman
Rijnsburg
W.M. de Jong
Katwijk
A. Tieleman
Oegstgeest

071-4020304
071-4024222
06-20859479
071-4073270
071-3615443

Overig.
Website:
Email:
Rekeningnr.:

www.pcobrijnsburg.nl
tinekevandelft@casema.nl
NL16 RABO 0337 0352 88
t.n.v. PCOB afd. Regio Rijnsburg

pagina 12

