BERICHTEN VANUIT DE LEDENKRING DE BILT EN HOUTEN
Overleden
De Bilt:

dhr. J. Evertse, Meidoornpad 49, in de leeftijd van 94 jaar

Laten wij in gebed meeleven met hen die door het verlies van hun geliefde diep zijn getroffen
Kroonjarigen in november
75 jaar		 Maartensdijk:
				
80 jaar		 Houten:		
				
85 jaar		 Maartensdijk:
90 jaar		 Bilthoven:
		 Houten:		

mevr. K. Evers-de Wilde;
dhr. W. van Oostrum
mevr. G.A. Bondt-de Vries;
dhr. J.C. Siebrasse
mevr. A. Kazius-Berkhof
mevr. M. Scholten-Hogerbrugge
mevr. M. de Vries-Westerhout

Van harte gefeliciteerd!
Nieuwe leden
Maartensdijk:

dhr. W. van Oostrum en mevr. C. van Oostrum-de Graaf
Hartelijk welkom in onze ledenkring!

Opzeggingen per 31 december
Bilthoven:
mevr. J.J. Wijmenga-Romijn; mevr. J.B. Stroe-van Luijten
De Bilt:
mevr. H.G. Achterberg-Wilking
Houten:
mevr. L. van Dijkhuizen-Kardol; mevr. G.M. van Genderen;
mevr. H.W. Stolk-Jansz
Maartensdijk: mevr. A. Veldhuizen-Barneveld
Het ga u verder goed!
N.B. Als u wilt dat uw naam wordt vermeld bij dit ledennieuws, zodat andere leden met u kunnen
meeleven bij ziekte en/of (huwelijks)jubileum, geeft u dit dan door aan een van de coördinatoren
(zie colofon achterin). Ook als u het niet op prijs stelt dat uw naam wordt genoemd, bijv. ter
gelegenheid van uw verjaardag, vernemen wij dat graag van u.

SPREUK
Familieleden zijn als takken aan een boom.
Ze gaan allemaal andere kanten op,
maar de wortels zijn hetzelfde.
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LICHT EN DONKER
Hoe belangrijk het licht is, realiseerde ik
mij enkele weken geleden. Wellicht hebt
u dat ook ervaren, want een deel van ons
dorp was donker.
Het was tien uur ’s avonds en ik keek
naar het journaal; ineens, heel langzaam,
gingen alle lichten uit. Niet alleen
binnen, maar ook buiten inclusief de
straatlantaarns.
Ja, en wat dan? Er stond op de plank
van een boekenkast een zaklantaarn,
maar ja, dat is aan het andere eind van
mijn grote kamer. Voorzichtig stond ik op
en er was werkelijk geen straaltje licht te
bekennen, zelfs geen licht van de maan.
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Al tastend, inclusief een ‘botsing’ met mijn
bureau vond ik uiteindelijk de zaklantaarn.
Heerlijk dat er weer een beetje licht
was! Trouwens, ik kon en kan mij niet
herinneren dat ik dat ooit ’s avonds had
meegemaakt.
In afwachting van het licht dat er- dacht
ik- binnen korte tijd weer zou zijn, ging
ik maar in de stoel zitten wachten. Het
duurde en duurde… Dan realiseer je je
hoe belangrijk licht is en dat een mens niet
kan leven in volstrekte duisternis.
In Genesis 1 lezen we dat de aarde na de
schepping ‘woest en leeg ‘was en dat er
‘duisternis lag op de vloed en de Geest

van God zweefde over de wateren’. Toen
zei God: ‘Er zij licht en er was licht.’ Dat
was bij de schepping het eerste wat de
Schepper deed.
Licht is essentieel in ons leven. Ja, er zijn
mensen die letterlijk blind zijn geboren of
geworden. Ook daar moest ik aan denken,
die avond. Mijn respect voor die mensen
steeg met de minuut. Gelukkig zijn er
tegenwoordig wel hulpmiddelen die het
leven leefbaar maken, maar toch…
Om een uur of elf dacht ik: ik ga maar
naar bed. Toen ik in bed lag wachtte ik nog
steeds op het licht dat niet kwam. Nooit
geweten dat het zó donker kon zijn en
nooit echt beseft hoe bijzonder licht is. Op
enig moment viel ik toch in een lichte slaap
en toen… er ging licht aan op de overloop!
Het bedlampje floepte ook aan en o, wat
was dat heerlijk. Voor mijn gevoel was
er weer leven. Van vreugde ben ik maar
naar beneden gegaan en ik zag in de wijk
overal verlichte ramen.
Ook moest ik denken aan Jezus die zei:
’Ik ben het licht van de wereld, wie Mij
volgt zal niet in de donkerheid wandelen’.
Op dit moment is het in ons land, over
heel de wereld, soms ook héél donker.
Dan denk ik met name aan mensen die
corona hebben. Dat heeft een grote
impact op het persoonlijke en het publieke
leven. Laten wij vooral voor die mensen

bidden en vragen of God toch Zijn licht wil
laten schijnen, het licht van Zijn liefde dat
de duisternis verdrijft.
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden;
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ’t eeuwig licht.
L.v.d.K. 445 :3
Nellie Teekens-Krijgsman

VERZAMELAARS
Mensen verzamelen of hebben interesses
in bepaalde dingen en projecten. Zo
heb ik dat voor kerken en met name
voor preekstoelen van kerken. In het
houtsnijwerk kun je bijzondere teksten
of beelden tegenkomen. Ondanks dat
de Beeldenstormers in 1566 en 1572
werkelijk alles wat ‘rooms’ was uit de kerk
sloopten, bleef vaak de kansel gespaard.
Zodoende kan iedereen nog steeds
genieten van het fraaie houtsnijwerk en

de mooie symboliek die erin is verwerkt.
Bijvoorbeeld in de Oude kerk in Delft. De
preekstoel vervult hier een bijzondere
functie. Vanaf deze plek spreken
predikanten al eeuwenlang wekelijks de
gelovigen toe. Behalve functioneel is de
kansel in de Oude Kerk echter ook zeer
artistiek. De huidige hoofdkansel in het
midden van de kerk stamt uit het jaar
1548. Het is niet bekend wie de preekstoel
gemaakt heeft.
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In de Oude kerk in Drachten is een fraaie
preekstoel met in de kuip het jaartal 1743
gesneden. Kleine rococo-ornamentjes
zijn gesneden op de hoekstijlen en enige
andere delen van de kuip. De kanseltrap
heeft een fraaie leuning die wordt gevormd
door gesneden opengewerkte balusters.
De naam van de houtsnijder is onbekend.
De vijf panelen van de preekstoel dragen
allegorische figuren:

•
•
•
•

Vrede of Voorspoed: met de hoorn
des overvloed en een palmtak.
Hoop: met het anker.
Liefde: met vlammend hart en
omgeven door kinderen.
Geloof: Gekleed in de wapenrusting
Gods, de slang vertrappend en in de

handen dragend de Bijbel en een hart
met een kaars.
•
Waarheid: Zon, boek en palmtak en
staande op een wereldbol.
Deze allegorische figuren op het
kanseldeurtje zijn niet toevallig, maar
bedoeld als een vermaning voor de
predikant om vanaf de preekstoel de
waarheid te verkondigen.
Dat brengt mij dan weer naar de kerk in
Franeker De kansel heeft een trap met 7
treden. Voor iedere tree is voor de dienaar,
de predikant, het volgende geschreven bij
het opgaan van de preekstoel:
1e tree: O dienaar Gods, bezin u op uw
ijdelheden, leg dan per stap uw oordeel af
2e tree: Uw ego.
3e tree: Uw geldingsdrang .
4e tree: Uw tevredenheid .
5e tree: Uw beven.
6e tree: Laat gaandeweg uw streven
varen.
7e tree: Tot op het hoogste plan, zodat
God zelf zich door uw dienen heen aan
ons zal openbaren.
Jan van der Werf
Houten

MANTELZORG
Op 10 november is het de landelijke Dag
van de Mantelzorg. Op deze dag laten we
zien dat heel Nederland mantelzorgers
waardeert. Ruim twintig jaar geleden
nam MantelzorgNL hiervoor het initiatief,
inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks
terugkerende activiteit. Laten we zuinig op
hen zijn. Ongeveer 5 miljoen Nederlanders
zorgen voor een ander. Veel redenen
dus om goed op die mantelzorgers te
passen, maar helaas ontbreekt het daar
nogal eens aan. We moeten zuinig zijn op
ál die Nederlanders die onbetaald naar
een ander omkijken. Zoals de buurman
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die zijn buurvrouw wekelijks naar het
ziekenhuis brengt. De echtgenote die haar
bedlegerige man verzorgt, de zoon die de
boodschappen doet voor zijn oude vader.
De landelijke vereniging MantelzorgNL
berekende dat als je die 5 miljoen
mantelzorgers zou moeten uitbetalen,
het zo’n 22 miljard euro zou kosten aan
salarissen voor 1,5 miljard uren mantelzorg
op jaarbasis, inclusief reiskosten en
onkosten.

Respijtzorg.
Uitval van mantelzorgers kan worden
voorkomen door het ondersteunen van
hen. Bijvoorbeeld met respijtzorg waarbij
de mantelzorger de zorg even kan
overdragen om op adem te komen. Des
te spijtiger is het, dat door de coronacrisis
juist die respijtzorg danig in de knel is
gekomen. De dagopvang is een bekend

Logeerzorg een alternatief?
Een
tijdelijke
adempauze
voor
mantelzorgers biedt de zogenaamde
logeerzorg. Eén weekend per maand
bijvoorbeeld logeert degene die zorg
nodig heeft dan in een logeerhuis. Een
logeerplek is te regelen via de gemeente,
maar ook via de zorgverzekeraar.
Een prettig verblijf omvat eten en
drinken, professionele zorg en rust en
ontspanning. Een laagdrempelige sfeer
en een thuisgevoel zijn belangrijk. Uit
proefprojecten blijkt dat voor sommige
mantelzorgers de logeerzorg helpt bij het
uitstellen van opname van hun naaste in
een zorginstelling.
Communicatietips voor mantelzorgers:

1. Maak oogcontact
voorbeeld. Als iemand met dementie één
of twee dagen in de week in de dagopvang
terecht kan, heeft zijn of haar mantelzorger
even de handen vrij. Maar bijna alle
locaties voor dagopvang voor demente
ouderen sloten tijdens de coronacrisis de
deuren. De inzet van vrijwilligers stokte
om dezelfde reden.
Respijtzorg via de gemeente.
Respijtzorg is een van de pijlers van de
veranderingen in de zorg vanaf 2015,
maar is nooit goed van de grond gekomen.
Via MENS De.Bilt kunt u informeren welke
ondersteuning voor u als mantelzorger
mogelijk is.

2.
3.
4.
5.
6.

Vertel over het nieuws van de dag
Praat rustig en duidelijk
Geef ruimte om te reageren
Vraag om inbreng
Zoek naar andere vormen van
communicatie
7. Prikkel de zintuigen
8. Let op lichaamstaal
9. Geniet van het onverwachte
10. Accepteer dat niet alles in een
gesprek hoeft te kloppen
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TOEGENEGEN
Zij zijn zich aan het losmaken
Van de omgeving waarin ze groot werden.
Zij zijn niemand anders dan voorheen,
Voel maar: de vertrouwde hand, zoen op
wang.
Alleen kunnen wij de wereld waarin ze
Aankwamen niet vinden…
Oude en nieuwe boeken worden achter
elkaar
In hun hoofden open en dicht geslagen.

Soms verhalen ze (hardop of fluisterend)
Over iemand die je niet eerder kende.
Blijf luisteren, schuif dichterbij.
Laat ze niet alleen als ze ver dwalen
In andere taal die ze spreken.
Maak jezelf niet wijs dat er nog weinig
In hun leven toe doet, wandel genegen
Hun naamloze dagen in en uit, totdat
Aan het einde het levensboek zich sluit.

HET EFFECT VAN MUZIEK OP JE GEZONDHEID
Klinisch neuromusicoloog Artur Jaschke,
verbonden aan de Vrije Universiteit
Amsterdam, vindt dat we muziek vaker als
medicijn zouden moeten inzetten. Muziek
op recept om sneller te kunnen herstellen
of om een gesprek te kunnen voeren bij
dementie. Muziek kalmeert, vertraagt
je hartslag en verlaagt je bloeddruk.
Het vermindert angst en heeft geen
bijwerkingen.
Heeft alleen muziek die je prettig vindt
een positief effect op je gezondheid?
Jaschke: “Er is vooral veel onderzoek
gedaan naar muziek waar mensen graag
naar luisteren. Daaruit blijkt bijvoorbeeld
dat muziek waar je blij van wordt het
herstel na een ingreep kan bespoedigen.
Waarschijnlijk komt dat doordat er dan
een positieve mindset ontstaat, die ervoor
zorgt dat in het brein allerlei stoffen
vrijkomen die het lichamelijk herstel
helpen.
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Daardoor ben je mogelijk eerder op de
been en sneller het ziekenhuis uit. Of je
met muziek die je irritant vindt hetzelfde
kunt bereiken, is nog niet onderzocht.
We vermoeden dat het effect nul zal zijn,
dus ook niet negatief. Ook muziek die je
ronduit slecht vindt, prikkelt namelijk je
brein en met name het motorische deel.
Het liefst wil je die herrie ontvluchten.
Maar binnen de muziektherapie werken
we vooral met muziek die je aanspreekt.
Simpelweg omdat je op die manier
makkelijker contact maakt.”
Leent muziek zich voor zelfhulp?
“Jááá, absoluut! Het kalmeert. Het
vertraagt je hartslag en verlaagt je
bloeddruk. Het vermindert angst. Het is
veilig, je hebt geen last van bijwerkingen.
Maar de gouden regel is: zorg voor variatie.
Als je continu je lievelingslied herhaalt,
heeft dat geen effect meer. Je brein
herkent de melodie en reageert minder.
Hersenen zijn nu eenmaal van nature
lui. Ze springen zuinig om met energie.
De kracht van muziek zit in de prikkeling
van de neuroplasticiteit. Het activeert om
nieuwe hersenverbindingen aan te maken.
Maar nogmaals, dat gebeurt alleen als je
steeds nieuwe muziekstijlen beluistert en
andere nummers afspeelt.”
Kun je muziek ook inzetten als
medicijn?
“Ik denk dat we allemaal wel onze
klachten hebben en die zijn niet altijd te

genezen met een leuk lied. Muziek kan
wel ontzettend veel voor de kwaliteit
van leven betekenen. Zo hebben we via
muziek contact gekregen met een zwaar
autistisch jongetje dat niet kon praten.
Muziek is in staat om omleidingen te
creëren in het brein. Daarmee genees
je niet van autisme, maar je versterkt
andere gebieden, waardoor toch enige
communicatie mogelijk is. In zes jaar tijd
hebben we dit kind een aantal basale
zinnen leren zeggen, zodat hij zelf kan
aangeven wat hij prettig vindt. Muziek is
als een sleutel waarmee je toegang krijgt
tot bepaalde delen van de hersenen die
anders voor je gesloten blijven.”
Wat is het effect van muziek op
dementie?
“Als je demente mensen met wie geen
gesprek meer mogelijk is, de juiste
melodie laat horen, dan activeert dat het
brein. Soms kun je dan toch weer contact
krijgen. Dat kan ontzettend waardevol
zijn. Probeer het gewoon eens als je
vader of moeder dement is. Neem muziek
mee waar hij of zij vroeger dol op was
en zie wat er gebeurt. Muziek verbindt
bovendien ook. Zet maar eens een
paar muzikanten bij elkaar die allemaal
een andere taal spreken. Geef ze een
instrument in handen en er ontstaat

vanzelf iets wat alle verschillen overstijgt.
Muziek raakt ons op zo veel niveaus. En
het heeft op ons allemaal een positieve
invloed. Bijna iedereen is ook muzikaal.
Slechts vijf procent is amuzikaal. Voor
hen klinkt een melodie als gerammel van
potten en pannen en dan heeft muziek
niet of nauwelijks effect.”
Welke rol zou muziek in de
gezondheidszorg moeten krijgen?
“Artsen en andere medici zouden zich
meer bewust moeten zijn van de effecten
van muziek op de kwaliteit van leven.
Als je meer gebruikmaakt van muziek in
het ziekenhuis, hoef je misschien minder
kalmeringsmiddelen voor te schrijven.
Dat scheelt in de kosten, en muziek kent
geen nare bijwerkingen. Ook kan muziek
het herstel na een operatie bespoedigen.
Bij UMC Groningen starten we op de
afdeling neonatologie een onderzoek
naar wat muziek kan betekenen voor
de gezondheid van te vroeggeboren
kinderen. We weten dat als een vader of
moeder voor zo’n baby zingt, de hartslag
omgaat gaat, er meer rust komt in het
lichaam en de hersenen actiever worden.
Het zou fantastisch zijn als we met muziek
nog meer kunnen doen om dit heel
kwetsbare leven te beschermen.”

WORD JE SLIMMER ALS JE VEEL PUZZELT?
Sudoku’s,
Zweedse
puzzels,
kruiswoordpuzzels… er zijn tientallen
soorten puzzels. Met cijfers, woorden of
lijntjes. Voor ieder wat wils. Goed om je
brein te trainen, denk je. Maar word je
ook echt slimmer van puzzelen of is het
gewoon een trucje dat je jezelf aanleert?
Een neurobioloog van de Hersenstichting
antwoordt op deze vraag: “Dat hangt
af van welke puzzel je doet. Doe je
een kruiswoordpuzzel, dan activeer je
het langetermijngeheugen. Je moet
hierbij echt graven naar bepaalde
woordcombinaties. Bij een woordzoeker

is dat anders. Daarmee activeer je juist
je kortetermijngeheugen. Alleen op dat
moment ben je bezig met het zoeken naar
een woord. Je wordt dus steeds beter in
die specifieke taak, maar je wordt niet
beter in het onthouden van dingen in je
dagelijks leven.”
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Train je je brein met een puzzel?
“Een puzzel traint niet zozeer je brein. Wat
je vooral traint, is dat je goed wordt in het
maken van die bepaalde puzzel. Wil je je
brein wel trainen, dan is het belangrijk dat
je verschillende puzzels doet en steeds
wordt uitgedaagd. Maak je een sudoku
op steeds hetzelfde niveau dan word je
daar steeds beter in. Het gaat je steeds
makkelijker af. Maar na een tijdje train je
de hersenen echt niet meer. Ga je weer
een stapje hoger dan heeft dat meer
effect.”
Hoe train je je hersenen wel goed?
Wil je toch je kennis verbeteren en je
geheugen trainen? Dan is niet elke dag
puzzelen belangrijk, maar wel dat je allerlei
mentale en lichamelijke uitdagingen in je
leven inbouwt. Als je jezelf psychisch en
lichamelijk blijft uitdagen, bouw je een
kennisreserve op. Die zorgt ervoor dat
als er schade aan de hersenen ontstaat,
bijvoorbeeld omdat je ouder wordt, je
hersenen minder snel achteruitgaan.
Zelfs bij dementie kan dit aan je brein een
steuntje in de rug geven. De symptomen
kunnen hierdoor later tot uiting komen.
Probeer daarom altijd nieuwe uitdagingen
op je werk of op school te vinden. Op
latere leeftijd vertraag je daarmee de
eerste symptomen van geheugenverlies.“
Of puzzelen je slimmer maakt? Nee. Maar

wil je toch je tegenstander verslaan bij
Wordfeud? Pak je mobiel, puzzelboekje
of tablet erbij en oefen tot je een ons
weegt! Uiteindelijk komt die dag dat je je
tegenstander wél verslaat – slim of niet!

Ook voeding heeft invloed op je brein.
Enkele voedingstips:
Eet 250 gram groente en twee porties
fruit per dag
Varieer in groenten en fruit
Eet iedere dag een handje ongezouten
noten
Eet elke week een keer vette vis
Eet één keer per week peulvruchten,
zoals bonen en linzen
Bak zoveel mogelijk in olijfolie of
vloeibaar bak- en braadvet
Kies voor volkoren pasta en brood in
plaats van de witte variant

VOEG DE DAAD BIJ HET WOORD!
ZOEK DE VOGELS IN DIT VERHAAL.
We maken een mooie wandeling door
Baarlo. We hebben in het begin al
een mooie vaart erin! We lopen door ’t
Kempke. Voor ons loopt de zus van Jan.
An doet veel aan sport en wil altijd haantje
de voorste zijn. We komen bij kasteel D’
Erp aan. Hier heeft ene madam eeuwen
gewoond. Ja, in haar geval kan ik me dat
wel voorstellen. We vallen ons bijna een
buil, maar blijven wel paraat! Op het
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hek zit een nogal dikke man; is het hek
sterk genoeg? vroeg ik me af. Ik fluit het
Wilhelmus en loop verder. Op het terras
neem ik een ananasijsje, lekker! Er zit ‘n
rare kwibis aan ‘t tafeltje naast me. Hij
staat op, steekt de handen in z’n broekzak,
loopt als een passagier over ‘t terras en hij
blijft maar sputteren.
Wat verderop zit iemand en dat is een
echte luistervink. ‘n Kindje komt langs

huppelend op haar skippybal. Ze kan het
nog niet zo goed, ze moet nog veel met
hem oefenen.
Tegenover kraait het haantje al vrij vroeg.
De post komt langs, heel vroeger ging dat
per duif.
We komen langs wat boomgaarden waar
men ‘n kwart elke morgen moet plukken.
Buurman Jesper (werkt bij de super) komt
langs. Er is aan ‘t fruit gevreten, dat kan
Arie niet gedaan hebben. We komen
langs wat weides. Wist u dat ‘n kleine
koe koekalf heet ? En mijn schoengesp,
echt die schiet steeds los. We tobbe ons
verder over de weg. Langs de weg mooie
bermbloemen; ik heb al een hele lijst
ervan, want ik wandel hier in de zomer
elke dag.
Verderop komen we langs de camping.
Hier had Hans pech, toen hij struikelde in
een donker kuiltje. Voor de tent is Piet aan
het oefenen, z’n vrouw blijft wat wulps en
braaf luisteren. Hij is pauwkenist in een
orkest. Hij vindt jazz waanzinnige muziek.
Op de terugweg zijn ze ergens aan het

verbouwen. Er zitten op die kraan vogels,
heel leuk ! Vogels! Al is ’t zomer of winter,
dag of nacht – egaal: ik ga kijken.
Zo, ik prik nog een datum voor mijn
volgende wandeling.

Tip: het zijn er meer dan 30! Voor drie
inzendingen met de meeste goede
antwoorden is er een beloning in de vorm
van een VVV-bon van € 10. Oplossingen
kunnen worden gestuurd uiterlijk 1
december naar het e-mailadres van de
redactie: jrijksen55@gmail.com of per
post: M. Rijksen, Prinses Marijkelaan 55A,
3738 DX Maartensdijk. Succes!

VERKEERDE SPREUKEN
•
•
•
•
•
•

Toen kwam de appel uit de mouw
Wie een kuil graaft voor een ander,
wordt moe
Met een olifant op een mug schieten
De beste stuurlui raken kant noch
wal
We blijven de kar achter de wagen
spannen
Hij heeft heel wat noten op zijn balk

•
•
•
•

De ezel valt niet
ver van de boom
Ieder kan op zijn
klompen natellen
dat het niet klopt
Daar kraait geen
hond naar
Beter één vrouw in de hand, dan de
lucht van tien!

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE AFDELING DE BILT
Dinsdagmiddag 9 november
Dhr. J. Sussenbach uit Houten houdt
een boeiende presentatie over ‘Gods
grootheid in de sterrenwereld’.
Plaats: Wijkgebouw bij de Zuiderkapel,
Boslaan 1 te Bilthoven

Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur.
Ruime parkeergelegenheid
kerkterrein.

op

het
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Dinsdagmiddag 14 december
De dames A. Methorst uit Woudenberg
en N. Aperlo uit Woerden gaan in woord,
beeld en lied met ons ‘Op weg naar Advent
en Kerst’.
Plaats: Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan

26 te Maartensdjk
Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur.
De bushalte van lijn 58 (vanuit Bilthoven)
is op 150 m. vanaf de zaal. Aankomst bus
om 14.25 uur en vertrek om 16.32 uur.

BERICHTEN VAN AFDELING HOUTEN
Op 24 september was de eerste PCOBbijeenkomst sinds lange tijd in Houten.
Het echtpaar
Frans en Renje
van Rij kwam vertellen over hun
wederwaardigheden en belevenissen,
die
ze
in
Guatemala
hebben
meegemaakt in de loop der jaren. Ze
zijn er sinds de eerste keer 16 maal
geweest, vaak ook vergezeld door hun
kinderen. Een dochter heeft daar zelfs
haar man ontmoet en 2 kleinkinderen

zijn daar geboren.
Ze promoten samen de Stichting
Constru Casa d.i. bouwen aan een beter
leven voor bewoners in Guatemala.
Dit is een vrijwilligersorganisatie. Per
jaar bouwt deze stichting ongeveer
100 nieuwe huizen voor families.
Deze worden door lokale bouwvakkers
gebouwd van betonblokken, inclusief
waterfilters,
kooktoestel,
douche

en toilet. Ook worden er schooltjes
gebouwd en wordt er voor dagopvang
gezorgd, zodat kinderarbeid wordt
verhinderd. Gedurende vier jaar worden
deze families intensief begeleid om ze
een betere toekomst te bezorgen.
Met een presentatie en twee films werd
ons getoond hoe het er in Guatemala
voor staat: armoede, hoge werkloosheid,
corruptie, kinderarbeid, enzovoort. Veel
gezinnen wonen in armoedige hutjes,
met zelfs de stookplaats daarin. Een
open vuur om toch maar wat eten te
kunnen klaar maken .Ook was er in de
films te zien, hoe een huisje gebouwd
werd en hoe het er uitzag, toen het
opgeleverd werd.
Dit alles wordt begeleid met hulp van
veel vrijwilligers uit de hele wereld
en uiteraard door veel donateurs van
betrokkenen in Nederland .Er was een
tafel met veel leuke, kleine cadeautjes
die goed verkocht werden! Kortom,
het was voor een ieder een leerzame
middag. Deze eerste na lange tijd werd
bezocht door 20 personen.
Pietie Westdijk-Kaastra.

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE PCOB HOUTEN
Vrijdagmiddag 12 november
Gezellig samenzijn in de
Opstandingskerk.
Tijd: 14.00 uur
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Contactpersonen HOUTEN:
Dhr. J.C. Siebrasse, tel. 030 637 68 44
E-mail: hanssiebrasse@hotmail.com
Mevr. P. Westdijk-Kaastra,
tel. 030 231 82 24 / e-mail:
pcwestdijk@planet.nl

DEADLINE VOOR DE KOPIJ VAN DECEMBER/JANUARI:
VRIJDAG 19 NOVEMBER 2021

HANDEN HEB JE…
Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om zich te openen
als je anderen ontmoet.
Open oren om te horen
wat er bij de mensen leeft,
ogen heb je om te zoeken
wat een ander nodig heeft.
Laat je mond een troostwoord spreken,
zwijgen als dat beter past.
Schouders heb je om te dragen,
weet dus: ‘Draag elkanders last’.
Voeten heb je om te lopen
naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eenling is.
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Zelf koken
een probleem?
Tafeltje Dekje

bezorgt maaltijden aan huis

Al meer dan vijftig jaar bezorgt
Tafeltje Dekje in de gemeente De
Bilt maaltijden aan huis bij mensen
die (tijdelijk) niet in staat zijn om
zelf te koken. Tafeltje Dekje levert
warme maaltijden en vriesverse
maaltijden, die door vrijwilligers
worden bezorgd. De gemeente
De Bilt ondersteunt het werk van
Tafeltje Dekje met een jaarlijkse
subsidie.
www.tafeltjedekje-debilt.nl | info@tafeltjedekje-debilt.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Hoofdkantoor KBO-PCOB UTRECHT 030 340 0600
CIZ indicatiestelling
088 789 15 00
VITRAS verpleging, thuiszorg
030 880 22 00
Regiotaxi
088 002 54 00
MENS De Bilt/Bilthoven
030 74405 95
MENS Maartensdijk
0346 21 41 61
EHBZ, voor acute hulp voor 75+
0900 34 29 000
Terminale thuiszorg De Bilt/Bilthoven 030 274 00 89
Rijbewijskeuringsarts R.J. Kaarsgaren 06 28 70 10 55
		
Het Meldpunt
030 228 77 99
		
		

www.kbo-pcob.nl
www.ciz.nl
www.vitrascmd.nl
www.mensdebilt.nl
www.mensdebilt.nl
Brugakker 65-09
3704 RK Zeist
meldpunt@mensdebilt.nl
Molenkamp 60
De Bilt

Voor welke hulp kunt u het Meldpunt bellen?
Klusjes in en om het huis, autovervoer,
begeleiden naar een arts, ziekenhuis,
winkel e.d.. Ook kunt u een aanvraag
doen voor: Boodschappen laten doen,
gezelligheidsbezoek, wandelen. Hieraan
wordt niet altijd gevolg gegeven.
Indien u gebruik maakt van vervoer per auto
worden er kosten in rekening gebracht.
Het begin- en eindpunt is het woonadres van
de chauffeur. De kosten zijn € 0,35 per km
met een minimum van € 2,80 voor de eerste 8 km.
De klussenbus is er speciaal voor kleine klussen die u zelf niet (meer) kunt doen.
Wilt u dit klusje toch geklaard hebben, geeft u dit dan door aan: Meldpunt Vrijwilligerswerk en zij zorgen dat de klussenbus bij u komt. Hiervoor betaalt u een vaste
bijdrage van € 9,00 en daarnaast de materiaalkosten.
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Uw adres voor:

Uw adres voor:

VITAMINEN

VITAMINEN

MINERALEN

MINERALEN

HOMEOPATHIE

HOMEOPATHIE

n goed

n goed
MMeteteeee
vi
ad
vi
ad eses! !

Julianalaan
Julianalaan32
32
3722
3722GR
GRBilthoven
Bilthoven
030
030- -2880139
2880139

DOET JE
JE FIETS
FIETS GOED!
DOET
GOED!

Oude Brandenburgerweg 4 · 3721 DX Bilthoven · Telefoon 030 - 228 43 33 · Fax 030 - 225 34 51
E-mail: info@mastwijktweewielers.nl · webadres: www.mastwijktweewielers.nl

Oude Brandenburgerweg 4 · 3721 DX Bilthoven · Telefoon 030 - 228 43 33 · Fax 030 - 225 34 51
E-mail: info@mastwijktweewielers.nl · webadres: www.mastwijktweewielers.nl
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Naam

Plaats

Functie

Telefoon

Bestuur
Mw. H.G. Rijksen-Landman
Mw. H.Ockhuijsen-Hus
Mw. M. Westeneng-Schep
Dhr. R.W. de Graaff
Mw. A. van de Veen-Stijlaart

Maartensdijk
Bilthoven
Bilthoven
Maartensdijk
Groenekan

Voorzitter
2e Voorzitter
Secretaris
Lid
Lid

0346-212343
030-2202458
030-2286381
06-15667206
0346-213681

Administrateur
Dhr. J. Oskam

Bilthoven

Financiële zaken

030-2204437

Belastinginvuller
Dhr. H.T. Pama
Dhr. J. Oskam

Bilthoven
Bilthoven

Redactie Nieuwsbrief
Mw. H.G. Rijksen-Landman

Maartensdijk

Eindredactie

0346-212343

Coördinatoren
Mw. H. Ockhuijsen-Hus
Mw. A. van de Veen-Stijlaart
Mw. J.C. Bos-Sukkel
Mw. G. Franken
Dhr. H.T. Pama
Dhr. H. van Dam
Mw. H. Ockhuijsen-Hus
H.G. Rijksen-Landman

Bilthoven
Groenekan
Maartensdijk
Westbroek
Bilthoven
Maartensdijk
Bilthoven
Maartensdijk

Lief & Leed De Bilt/Bilthoven
Lief & Leed Groenekan
Lief & Leed Maartensdijk/Holl.R
Lief & Leed Westbroek
Bezorging
Bezorging
Leiding ledenbijeenkomsten
Leiding ledenbijeenkomsten

030-2202458
0346-213681
0346-214124
0346-282002
030-2204823
0346-212797
030-2202458
0346-212343

Vertegenwoordigingen
Dhr. H.T. Pama
Dhr. J. Rijksen
Dhr. H.H. van den Broek

Bilthoven
Maartensdijk
Westbroek

Ouderenraad
Ouderenraad
Ouderenraad

030-2204823
0346-212343
0346-280518

Activiteitencommissie
Mw. J.C. Bos-Sukkel
Mw. G. Franken
Mw. H. Ockhuijsen-Hus

Maartensdijk		
Westbroek		
Bilthoven		

06 51587402
030 2204437

0346-214124
0346-282002
030-2202458

Algemene gegevens PCOB afdeling De Bilt
Website
pcob.nl
Webmaster
tom@boshuis.org
Fotografie
Dhr. en Mw. Van den Ham
E-mailadres redactie
jrijksen55@gmail.com
E-mailadres secretariaat
mwesteneng@gmail.com
Postadres secretariaat
Rog. van der Weydenlaan 29, 3723 BD Bilthoven
Bankrekeningnummer

NL 61 RABO 0378344935 t.n.v. PCOB De Bilt
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Kea K
184,95

VOETKLACHTEN?
BEZOEK ONS!
George in der Maur
BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan (Utrecht)
030 - 2040612

Kea K
184,95

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag 08.30 - 17.00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK
Je notaris in
de regio!

Soestdijkseweg Zuid 267 // 3721 AE Bilthoven // Tel. (030) 229 08 11
info@houwingvanbeek.nl // www.houwingvanbeek.nl

