BERICHTEN VANUIT DE LEDENKRING DE BILT EN HOUTEN
Overleden
Maartensdijk: mevr. T.J. Schat-van Leersum, Maertensplein 158, in de leeftijd van 84 jaar;
mevr. P.E. van Hartingsveldt, Maertensplein 163, in de leeftijd van 93 jaar
dhr. D. Booij, Maertensplein 123, in de leeftijd van 80 jaar
Westbroek: dhr. J. de Jong, Dr. Welfferweg 51, in de leeftijd van 76 jaar
Laten wij in gebed meeleven met hen die door het verlies van hun geliefde diep zijn getroffen

Kroonjarigen in april
75 jaar
De Bilt:
(27) mevr. S. Visser- den Bok
Houten:
(2) mevr. F.T. Feith-van Ommen
Westbroek:
(16) mevr. F.G. Lam-van Oostrum
80 jaar
Bilthoven:
(24) dhr. W. van Beusichem
Den Dolder:
(15) mevr. J. Patist-Kok
Houten:
(16) mevr. M.J. van Dam-de Jager
				
Van harte gefeliciteerd met bovenstaande heuglijke feiten
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
De ontmoeting met een goed mens blijft altijd een mooie herinnering in ons leven.
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EEN NIEUWE LENTE
Met een knal spat de platelen vaas op
de vloer uiteen ...
Brokstukken vliegen alle kanten op. Een
ogenblik stokt mijn ademhaling. Het
erfstuk ligt in gruzelementen. Voorzichtig
verzamelen we de scherven. In de uren
daarna lijm ik alle stukjes weer aan
elkaar. Maar de unieke vorm en sierlijke
decoratie hebben hun glans verloren.
Deze uit scherven samengestelde
pot lijkt in het geheel niet meer op het
origineel zoals de maker had bedoeld.
We zijn op weg naar Pasen. De
schepping is vol frisse tinten en
bloesemgeur. De vogels vertonen
volop nesteldrang en kwetteren er
lustig op los. Wat is de lente toch een
mooie tijd van het jaar. En tegelijk …
wat een zorgen in deze spannende tijd.
De kopij voor dit blad moest al tijdig
aangeleverd worden. Misschien hebben
de ontwikkelingen de actualiteit van
dit artikel al ingehaald. Maar ieder van
ons heeft de vluchtelingstromen vanuit
de Oekraïne op het netvlies staan.
De angstige gezichten van moeders
met kindertjes. De jonge mannen die
vechten voor het vaderland. Wat een
verdriet in een vergankelijke wereld.
Eén van onze kleinkinderen vroeg of de
oorlog ook hier komt. Ouderen die ooit
de oorlog kenden, voelen de dreiging.
Na de corona doet deze oorlogscrisis de
glans van onze werkelijkheid verbleken.
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Vertwijfeld stamelen we: Heere, ontferm
U…
In deze gebroken wereld proberen
we de brokstukken van ons bestaan
te lijmen. Bij het ouder worden, merk
je steeds meer dat deze wereld niet
meer lijkt op hoe de Schepper het
had bedoeld. Als een aarden vaas die
gebroken en niet meer te lijmen is. En

toch … we zijn op weg naar Pasen. Het
nieuwe leven breekt door in de natuur
als een vroege voorbode. De narcissen
heffen hun grote gele bloemen als
trompetten omhoog. Vanuit de verte
komt ons het gezang tegemoet: ‘Daar
juicht een toon, daar klinkt een stem.
Die galmt door gans’ Jeruzalem. Een
heerlijk morgenlicht breekt: aan de Zoon
van God is opgestaan.’
We zijn op weg naar Pasen. Het breekt
door het duistere schild van deze wereld

en ons bestaan heen. Zo lief heeft God
deze wereld gehad, dat Hij het grootste
geschenk gaf aan de mensheid. De
Heere Jezus ging voor ons door het
diepste lijden heen naar het kruis. Daar
gaf Hij Zijn leven voor ons, zondige
mensen. Al breekt ons oude aarden
vat, we mogen de brokstukken van ons
leven aan Hem geven. Pasen betekent
dat Hij nieuw leven daarvoor in de

plaats wil geven. Juist bij het ouder
worden beseffen we de broosheid van
het bestaan.
Door de scheuren heen kan Hij ons hart
vernieuwen. De eeuwige lente straalt
ons tegemoet. Want nu de Heer is
opgestaan, nu vangt het nieuwe leven
aan. Een leven in Zijn heerlijkheid!
Ron de Graaff

PASEN
Na die dag van duisternis,
oneindig diep verdriet,
gingen de vrouwen nog eenmaal
op weg naar Hem Die hun het liefste was.
Hun hart was zwaar als steen
omdat Hij het leven liet.
Op weg naar het verzegeld graf,
een eenzaam gaan,
werd hun hart licht en om hen heen
Zijn stem: ‘Raak Mij niet aan.
Het graf is leeg.
Zeg aan Mijn vrienden dat
Ik leef, zeg het iedereen.’

Daar op die plek kreeg toekomst
naam
de mensen moed,
werd het gewicht van angst en
duisternis
weerlegd met licht,
in het vertrouwen
dat wat Gods hand boetseert
Zijn afdruk draagt voorgoed.
Jeanette van Osselen
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KANEELBALLETJES VOOR PESACH, HET JOODSE PAASFEEST
Het Pesachfeest is zonder twijfel het
meest belangrijke voor joodse mensen.
Het verhaal van de uittocht en het
daarmee verbonden Pesachfeest kunt
u in de Bijbel lezen in Exodus hst. 12
–14. Met Pesach gedenkt de joodse
gemeenschap de bevrijding onder
leiding van Mozes uit de slavernij in
Egypte. Het feest duurt zeven dagen,
vanaf de avond van de 14e van de
lentemaand Nissan tot en met de 21e.
Het valt samen met volle maan in het
voorjaar, ongeveer in dezelfde tijd van
het christelijke Pasen. De christelijke
kerk vierde in de eerste eeuwen van
onze jaartelling het paasfeest tegelijk
met het joodse Pesach, het feest
dat Jezus ook vierde. Later werd
die verbinding door de christelijke
kerk doorgesneden. Bijzonder is dat
niemand zolang het feest duurt iets mag
gebruiken dat gist of zuurdesem bevat.
Het volk van de Hebreeën moest zich
zo haasten tijdens hun vlucht uit Egypte
dat er geen tijd was om het brood voor
onderweg te laten rijzen. Vandaar dat
er tijdens het feest alleen niet-gerezen
brood gegeten wordt, de matses.
Het Pesachfeest is ondenkbaar zonder
de zogeheten Seider of Sederviering
waarmee het feest op de avond van de
veertiende Nissan begint. De betekenis
van het feest wordt tijdens die maaltijd
op sprekende, of beter op etende wijze
duidelijk.
Voorjaarsschoonmaak
Een week voordat Pesach gevierd
wordt, moet het hele huis gereinigd
worden van alle meel- en gistspijzen. In
de Torah staat immers: “Er zullen zeven
dagen geen gerezen producten worden
gevonden in uw huis.” Het is een levend
houden van de bovengenoemde traditie.
Alle producten die aangemerkt kunnen
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worden als gerezen, hametz genoemd,
zijn verboden. Pesach valt ongeveer
samen met het begin van ons voorjaar.
In joodse huishoudens werd in de
dagen voor het feest driftig opgeruimd,
geboend en gepoetst. Dat werkte
blijkbaar zo aanstekelijk voor nietjoodse Nederlanders, dat wij het begrip
‘voorjaarsschoonmaak’ eraan te danken
hebben!

Recept voor Kaneelballetjes
Typisch koekje voor Pesach: men
gebruikt geen meel -dat zou immers
kunnen rijzen!- maar in plaats daarvan
eiwitschuim. Een lekkere knabbel die
niet veel tijd vraagt.
Wat hebt u nodig voor circa 20-25
stuks?
• keukenmachine om de amandelen
fijn te malen, een mixer en een oven
• 250 gram gepelde bruine amandelen
• 250 gram fijne suiker
• 1 kleine eetlepel gemalen kaneel
• mespunt fijn zeezout
• 2 eieren
• 50 gram poedersuiker en nog wat
kaneel
Bereiding (40 minuten)
Stap 1. Verwarm de oven voor op 170
graden C; vet een grote bakplaat in of
gebruik bakpapier. Maal de amandelen
fijn in een keukenmachine. Doe de
fijngemalen amandelen in een kom

en meng er 125 gram suiker, de kaneel
en het zout door. Zet dit mengsel apart.
2. Scheid het eiwit van de eierdooier.
Klop de eiwitten in een schone vetvrije
kom met een mixer schuimig. Blijf
kloppen tot zich zachte pieken vormen.
Voeg beetje voor beetje de rest van de
suiker toe en klop na elke toevoeging tot
het eiwit goed stijf en glanzend is.
3. Spatel
het
eiwit/suikermengsel
voorzichtig door het notenmengsel
4. Bevochtig de handen met wat water
en maak van het mengsel balletjes
ter grootte van een walnoot. (Is het
mengsel te zacht om balletjes van
te vormen? Voeg dan nog wat meer
gemalen amandelen toe) Leg de
balletjes een paar centimeter uit elkaar
op de ingevette bakplaat/het bakpapier
en bak ze in 20-25 minuten goudbruin.
Haal de bakplaat uit de oven en laat de
koekjes licht afkoelen.

5. Meng 50 gram poedersuiker en ¼
theelepeltje kaneel op een schaaltje;
rol de nog warme koekjes door het
mengsel en laat ze afkoelen. Ze smaken
goed met een kopje pittige espresso
(vergezeld van een glaasje Amaretto).
Tips uit de praktijk
• De bruine amandelen moeten
ongebrand en ongezouten zijn.
• Witte basterd kan ook.
• Haal de eieren op tijd uit de koelkast.
Op kamertemperatuur klopt het
beter.
• Als de oven niet zo diep is, wordt
het dringen op de bakplaat. Evt. 4/5
van de ingrediënten gebruiken, dus
200/200 gram en een kleine maat
eieren.
Het resultaat is erg lekker, vooral voor
zoetekauwen. De buitenkant lekker
krokant en van binnen wat noga-achtig.
Veel bak- en smulplezier!

CURSUSSEN BIBLIOTHEEK
Op 8 april start er in de bibliotheek
van Bilthoven een serie van drie
bijeenkomsten geheel gewijd aan
online zorg. Met corona hebben we
het al gezien, een videoafspraak
met de huisarts of specialist wordt
steeds gewoner. Door de druk op de
assistente van de huisarts wordt ook
zoveel mogelijk gevraagd om niet meer
te bellen voor een afspraak, maar om
deze digitaal te maken. Zo heeft de
assistentie tijd voor andere taken. Net
als bij de overheid gaat de digitalisering
bij de zorg ook steeds verder.
Maar hoe werkt dat nu allemaal? In drie
verschillende bijeenkomsten laten we u
dat zien. In de eerste bijeenkomst gaan
we op internet op zoek naar betrouwbare
informatie over gezondheid. Googlen op
een ziekte levert vaak duizenden treffers
op, maar veel van die informatie is terug

te voeren naar medicijnfabrikanten of
duistere zelfbenoemde deskundigen.
Welke informatie kun je nu wel geloven?
In de tweede bijeenkomst laten we u
zien hoe een zorgportaal werkt. Een
zorgportaal is de digitale toegang van
uw huisarts of ziekenhuis. Dat portaal
kan verschillende namen hebben
bijvoorbeeld mijngezondheidsnet of mijn
UMC, maar andere namen komen ook
voor. Misschien heeft u hierover van uw
huisarts of specialist al bericht gehad. In
de derde en laatste bijeenkomst laten
we verschillende gezondheidsapps
zien. Met deze apps kunt u bijvoorbeeld
bijhouden of u wel voldoende loopt of
uw bloeddruk in de gaten houdt. Wilt u
meer weten over deze workshops of wilt
u zich aanmelden, kijk dan op
www.ideacultuur.nl/gezondheid.
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1 APRILGRAP
Een 1 aprilgrap (ook wel aprilgrap of
aprilvis genoemd) is een traditie waarbij
mensen elkaar op 1 april voor de gek
proberen te houden. Deze gewoonte is
al heel oud. Zo denkt men in Nederland
nog vaak dat de grappenmakerij
begonnen is met de inname van Den
Briel door de watergeuzen op 1 april
1572, zoals blijkt uit een bekend
gezegde: Op 1 april verloor Alva zijn
bril. Het feit dat ook buiten Nederland
1 aprilgrappen worden gemaakt, wordt
daarbij over het hoofd gezien.
Een bloemlezing uit voorgaande jaren.
1965 – Op de TV werd melding gemaakt
van een bijzonder kastje: als je daar je
eten in zette, werden alle calorieën eruit
gehaald. Het regende bestellingen!
1971 – Het NOS Journaal meldde dat
op 1 april een grote landelijke actie zou
worden gehouden om zogenaamde
‘zwartkijkers’ op te sporen, mensen
die hun kijk- en luistergeld niet
hadden betaald. Postbodes zouden
worden uitgerust met een apparaat
om overtreders te betrappen. “Of daar
niets tegen te doen zou zijn”, vroeg een
journalist. “Nee”, was het antwoord van
een controleur, want hij kon zich niet
voorstellen dat men zijn televisietoestel
in
aluminiumfolie
zou
wikkelen;
dan immers zou de voorbijrijdende
controledienst met zijn scanner niets
kunnen uitrichten. De volgende dag
steeg plotseling de verkoop van
aluminiumfolie terwijl het achterstallig
kijkgeld binnenstroomde.
1998 – De snackgigant Burger King
introduceerde via een kolossale
advertentie in USA Today een nieuwe
vinding: de linkshandige whopper, een
soort hamburger voor linkshandige
mensen. Volgens de berichten zou
de whopper zijn aangemaakt met
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180 graden gedraaide ingrediënten.
De advertentie zorgde voor een
ware stormloop op de filialen van de
sandwichverkoper.
2003 – Een reclame-ontwerpbureau
lanceerde een unicum: de reclamekoe,
mogelijk gemaakt door resultaten van
wetenschappelijk onderzoek. DNAonderzoekers in Wageningen zou het
na zes jaar experimenteren zijn gelukt
het gen dat het vlekkenpatroon bij
koeien bepaalt te isoleren. Hiermee
hadden ze de sleutel in handen om het
patroon te manipuleren. Het bureau zou
deze mogelijkheid als eerste aangrijpen
om koeien te voorzien van zwart-witte of
roodbonte reclameteksten en illustraties.

Dit nieuwsfeit kreeg de slogan ‘Melkkoe
wordt merkkoe’. De pers kwam massaal
opdraven voor serieuze verslaggeving.
2012 – Een verzekeraar kondigde een
nieuwe autoverzekering aan, waarbij
het gewicht van de bestuurder grote
invloed op de hoogte van de premie zou
hebben. Ruim 900 mensen bezochten
de actiepagina op de site om hun
gewichtskorting te berekenen.

DIACONES, EEN VERDWIJNEND BEGRIP.
Soms moet je echt gaan opruimen! Met
enige enthousiasme begon ik, maar
wat is dat toch moeilijk. Maar toch, voor
wie bewaar je het eigenlijk? Hoe gaat u
daar mee om?
Dus met die
opruiming kwam
ik onderstaand
stuk tegen en dat
ging o.a. over
een vriendin van
mijn
moeder,
tante Riek. Zij
heeft mij breien
geleerd en het
eerste was een
portemonneetje.
In die oude krant
vond ik een
stukje over deze
tante Riek.
“ Diacones zuster de Bruin in Apeldoorn
herdenkt dat het voor haar veertig
jaar geleden is dat zij het Haagse
Diaconessenhuis
binnentrad.
Zij
werkte in Huize Berghorst en in
Randerode. Als je werkelijk intrad in een
diaconessenhuis beloofde men dat je
niet zou trouwen of nakomelingen zou
krijgen. Wie kennis kreeg aan een man
stond met drie maanden op straat en de
opleiding mocht je dan niet afmaken!

Het was zwaar werken in de jaren dertig.
Lange dagen, twee vrije dagen in de
maand en na een week nachtdienst ging
je gewoon verder in de dagdienst. Een
vrije dag was meestal om uit te rusten.
Het uniform moest je zelf betalen, je
verdiende 20 gulden in de maand en
toen de tijden moeilijker werden ging dat
nog terug naar 10 gulden. Toch was het
de moeite waard en ging men door.
Een diacones kan men beschouwen
als de protestantse variant van de
R.K. vrouwelijke religieuze. Niet alleen
in het ziekenhuis werkten zij, ook in
de woonwijken, verpleeghuizen en
als assistenten van predikanten. Het
uniform was voor iedereen hetzelfde:
een lange rok, 20 cm van de grond met
veel plooien. De muts sloot met een
grote strik onder de kin en de jas had
een wijde pelerine. Dat uniform moest
ook in de vrije tijd gedragen worden.”
Toen tante Riek met pensioen was, zei
ze:” Ik heb een heerlijk leven gehad. Wij
konden veel voor de mensen betekenen,
omdat wij al onze tijd aan hen konden
geven.” Enkele zusters werken nog, de
meeste zijn gepensioneerd.
Ja, Diacones, een verdwijnend begrip.
Henny Ockhuijsen

SAMEN OP PAD? ZO GAAT DE MANTELZORGER GRATIS MEE!
Gaat u als mantelzorger wel eens mee
naar het ziekenhuis? Of doet u samen
boodschappen met de persoon voor wie
u zorgt of onderneemt u samen weleens
iets leuks? Dan hoeft u de reis- of
parkeerkosten niet altijd zelf te betalen.
Dit zijn de mogelijkheden.
• OV-begeleiderskaart.
Als de persoon voor wie u zorgt niet

zonder persoonlijke begeleiding met
het openbaar vervoer kan reizen, kunt
u een OV-begeleiderskaart aanvragen.
Dat kan bijvoorbeeld als iemand slecht
ziet, in een rolstoel zit of door een
psychische aandoening niet zelf kan
reizen. Met de OV-begeleiderskaart
reist u gratis mee in de trein, de bus,
de metro, de tram of de deeltaxi. Op de
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website Argonaut.nl vindt u informatie
en een aanvraagformulier.

• Regiotaxi of deeltaxi.
Heeft de persoon met wie u reist een
Wmo-vervoerspas? Dan kunt u samen
gebruik maken van de Regiotaxi of
deeltaxi. Soms reist u als mantelzorger
gratis mee, soms betaalt u een bedrag
per kilometer. U kunt gratis meereizen als
de persoon voor wie u zorgt een Wmovervoerspas heeft met ‘gratis medische
begeleiding’. De gemeente bepaalt of
iemand daarvoor in aanmerking komt.
Zonder zo’n pas kunt u in de meeste
gevallen ook mee, maar dan betaalt u
een klein bedrag, meestal hetzelfde
lage Wmo-tarief als de houder van de
Wmo-vervoerspas.
• Valys.
De Regiotaxi is bedoeld voor ritten korter
dan 25 kilometer. Voor langere ritten is
er Valys, taxivervoer voor de langere
afstand. Iemand die reist met Valys mag
één begeleider gratis meenemen.
• Gratis parkeervergunning.
Woont de persoon voor wie u zorgt in
een buurt met betaald parkeren? In veel
gemeenten kunt u als mantelzorger
een gratis parkeervergunning krijgen.
Daarmee kunt u op een vastgesteld
aantal dagen per jaar parkeren in de buurt
van het adres waar u hulp geeft. Zo kunt
u op bezoek gaan en even een ommetje
maken of samen boodschappen doen
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zonder dat het u parkeergeld kost. U
vraagt de vergunning aan op naam van
de persoon voor wie u zorgt. Meestal
geldt als voorwaarde dat de persoon
voor wie u zorgt hulp vanuit de Wlz
of de Wmo krijgt. Vraag dit na bij de
gemeente.
• Gehandicaptenparkeerkaart.
Met een gehandicaptenparkeerkaart
kunt u op speciale plaatsen parkeren,
zodat u minder ver hoeft te lopen naar
bijvoorbeeld de winkel of de ingang van
het ziekenhuis. Als iemand vanwege
een handicap zelf niet kan rijden, kan hij
of zij een Passagierskaart aanvragen.
U kunt dan als mantelzorger op een
gehandicaptenparkeerplaats
gaan
staan als deze persoon in uw auto
meereist. De persoon voor wie u zorgt
kan de Passagierskaart aanvragen bij
de gemeente.
• Vergoeding via de verzekering.
In sommige gevallen vergoedt de
zorgverzekering reiskosten. Als de
persoon voor wie u zorgt niet zonder
begeleiding kan reizen, worden ook
de reiskosten van de begeleider
vergoed. In bijzondere gevallen kan de
zorgverzekeraar de kosten van twee
begeleiders vergoeden. Vraag ernaar
bij de zorgverzekeraar van de persoon
voor wie u zorgt.
• Bijstand.
Bent u mantelzorger en heeft u een
bijstandsuitkering? En merkt u dat u
sommige uitstapjes niet maakt, omdat
de kosten van trein, bus of auto te hoog
zijn? Vraag dan bij uw gemeente of u
in aanmerking komt voor bijzondere
bijstand. Dit is een uitkering waarmee u
extra en bijzondere kosten kunt betalen.

PRIETPRAAT.
Julia van 4 leeft mee met haar grote
zus van 6 jaar, die net in groep 3 zit, en
rekenen en schrijven leert. Ze vraagt:
‘Oma, wat zijn letters en wat zijn cijfers?’
Ik denk: ‘Hoe leg ik haar dat uit?’ en
zeg: ‘Tja, dat is een moeilijke vraag.’

‘Ja,’ zegt Julia, ‘want oma’s weten niet
zoveel…’ (Later is het haar wel uitgelegd
en kwam ze er achter dat oma’s toch
wel veel weten!) Een medewerkster van
het internaat voor schipperskinderen
gaat een boordbezoek brengen. Op
weg naar het schip zegt zij: ‘Nou
Corné, dan moet jij mij straks maar

vertellen hoe alles heet aan boord.’
Corné: ‘Het is niet heet aan boord, wij
hebben airco!’ Michael kijkt bij de buren
in de tuin en ziet daar een vijver. Aan
de rand ervan groeien zogenaamde
‘sigaren’. Helemaal enthousiast rent
hij naar huis en roept: ‘Mama, mama,
bij de buren groeien frikandellen in
de tuin!’ Op een dag hadden we het
over de vakantiebestemming van de
zomer. Lesley van 5 zegt dat ze wel
eens naar een heel koud land wil. Op
de vraag: ‘waarheen dan?’ zegt ze:
‘Naar Friesland.’ Menno (6) rijdt met zijn
ouders op de snelweg en ze passeren
een vrachtwagen vol kippen. Hij kijkt er
verbaasd naar en zegt dan: ‘O, dat is
leuk, die kippen mogen ook een dagje
uit!’

SPELLETJES VAN VROEGER
Buiten spelen was vroeger de
normaalste zaak van de wereld. Op het
schoolplein, op straat of op de stoep.
Maar met slecht weer vermaakten we
ons binnen ook prima. Wat deden we
dan ook alweer?
1. Kop en schotel
Vroeger had je niet veel nodig om
urenlang zoet te zijn. Aan een oude
veter of een bol wol van je moeder
had je genoeg. Met je vingers maakte
je er de mooiste figuren van: de kop
en schotel, de ladder, de Eifeltoren.
Het leek wel toveren, maar het waren
slimme trucs. Oppakken, draaien, nog
een keer doorhalen en hup… daar kwam
opeens je kop en schotel tevoorschijn.
Fascinerend!
2. Het vlooienspel
In veel huiskamers kwam vroeger
het
vlooienspel
op
tafel,
een
gezelschapsspel voor jong en oud.

De opzet was simpel: je moest de
felgekleurde fiches in een bak schieten.
Dat deed je door met een fiche op de
rand van een ander fiche te drukken.
Jammer genoeg schoot je fiche dan alle
kanten op en maar zelden de goede
richting in. Eindeloze zoekpartijen naar
de fiches in het hoogpolig tapijt of op de
kokosmatten.
3. Ganzenbord
Hét klassieke gezelschapsspel voor het
hele gezin was het ganzenbordspel.
Een bord, een dobbelsteen en een pion
die naar het midden geloodst moest
worden. Wie op een gans terecht kwam,
mocht extra snel verder. Maar wie in
de put of in de gevangenis belandde,
had flinke pech. Vals spelen kón, dus
je moest elkaar héél goed in de gaten
houden. Urenlang was je er mee zoet.
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4. Pim-pam-pet
Wat was Pim-pampet toch leuk en
leerzaam!
Twee
teams, een stapel
kaartjes en een geel/
groen draaischijfje
met de letters van het alfabet. Je gaf
het schijfje een flinke zwieper om het
lekker lang te laten ratelen: Noem een
insect met een S, een stad met een
L, een kledingstuk met een R. Spin,
Leeuwarden, rok. En hup, door maar
weer.

5. Sjoelen
Op hoogtijdagen kwam vroeger de
sjoelbak tevoorschijn. Het hele gezin
schaarde zich er omheen. Je begon
rustig en weloverwogen de schijven
naar de vier poorten te schuiven.
Tot de derde beurt, als je als een
bezetene moest werken om de kluit van
vastgelopen schijven nog in beweging
te krijgen. Wat je nooit meer vergeet:
het gevoel van een houten schijf die
zacht deinend récht het goede poortje
in gaat zonder de zijkant zelfs maar te
raken. Klein geluk. Wie weet het nog?

ACTIVITEITENCOMMISSIE DE BILT
Dinsdag 5 april: Ledenmiddag
De heer R. van Eck uit Doorwerth
verzorgt een schitterende digitale
presentatie met de titel

WereldErfgoed in NL 10+2. We
gaan op reis langs de Unesco
WereldErfgoederen in Nederland. In
deze presentatie kijken we naar de
geschiedenis, het tijdsbeeld waarin
zij ontstonden én het doel waarvoor
zijn ze gebouwd. Natuurlijk horen we
ook de verhalen erom heen met leuke
anekdotes. Alles komt tot leven door de
mooie afbeeldingen, animaties en films.
Plaats: Ontmoetingskerk, Kon.
Julianalaan 26, 3738 VC Maartensdijk.
Tijd: van 14.30 uur tot 16.30 uur.
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Dinsdag 17 mei 2022
Uitgebreide brunch bij Boerderij
Fortzicht, Voordorpsedijk 35, 3737 BL
Groenekan.
Tijd: van 11.30 tot 14.30 uur.
Er is dan geen ontheffing nodig voor de
Voordorpsedijk.
De kosten zijn € 22,50 voor leden
(van afdeling De Bilt en Houten)
en € 30 voor niet-leden. Graag van
tevoren overmaken naar NL 61 RABO
0378344935 t.n.v. PCOB De Bilt o.v.v.
brunch.
Voor vervoersproblemen kunt u evt. het
Meldpunt Vrijwilligers bellen:
030 228 7799.
Kosten € 2,80 voor de eerste 8 km.
Daarboven € 0,35/km.
U kunt zich opgeven bij Mini Rijksen,
uiterlijk 3 mei. Tel. 0346-212343 of per
mail: jrijksen55@gmail.com

ACTIVITEITENCOMMISSIE HOUTEN
Op vrijdag 11 maart hadden we een
gezellige bijeenkomst. Het was fijn om
elkaar weer te ontmoeten na een lange
periode. We waren met 20 personen
aanwezig in het Wereldhuis. Onze
volgende bijeenkomst is op woensdag
13 april om 10.30 uur. (Senioren)
Passieviering in samenwerking met de
Opstandingskerk.
Dhr. Matttijs Jonker gaat voor en het
WOK (woensdagochtendkoor) onder
leiding van Anja van Velsen verleent zijn
medewerking. Wees welkom!

Groet van Tineke Rossel.

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
ACTIVITEITENCOMMISSIE KBO DE BILT
U krijgt persoonlijk advies omtrent kleur
en pasvorm. Veel 50+ dames zijn op
zoek naar eigentijdse, vlotte kleding, die
tegelijkertijd wel geschikt en passend is.
Mode voor senioren, met een moderne
uitstraling. Inbegrepen:
• Vervoer per comfortabele touringcar
• Programma Van der Klooster Mode
• Toeristische route indien daar nog
tijd voor is
Prijs: € 26,00
Maandag 16 mei 2022: Dagtocht naar
Van der Klooster Mode in Boskoop.
Hier verzorgt men voor u een complete
dag. We beginnen met koffie en
wat lekkers en met een uitgebreide
modeshow in de ochtend. Daarna staat
er een broodjeslunch voor
u klaar en heeft u in de middag de
mogelijkheid om kleding te passen en
desgewenst te kopen. Hierbij staan
aandacht en tijd voor de klant centraal.

Reisschema
08.30 uur De Bilt, Hessenweg 4,
voormalige garage De Rooij
08.40 uur De Bilt, Dr. Letteplein
08.50 uur Bilthoven, Planetenplein 2, bij
het ‘Lichtruim’
09.00 uur Bilthoven, Verzorgingshuis
Koperwiek
09.10 uur Maartensdijk, Dijckstate,
Maertensplein
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10.15 uur Aankomst bij Van der
Kloostermode
15.30 uur Vertrek
Opgeven voor maandag 9 mei 2022 op
KBO mob. 06 360 44 271
5-DAAGSE REIS naar:
• Valkenburg – Limburg – Hotel Rich
Zondag 19 juni t/m donderdag 23 juni
2022
Prijs per persoon € 550,00 ALLES INCLUSIEF
Toeslag
voor
eenpersoonskamer
€ 100,00

• Duitsland – Hahnenklee in de Harz
Woensdag 13 juli t/m zondag 17 juli
2022
Prijs per persoon € 525,00 - ALLES
INCLUSIEF
Toeslag voor eenpersoonskamer €
100,00
Voor informatie en opgave kunt u bellen
naar KBO mob. 06 360 44 271

DEADLINE VOOR DE KOPIJ VAN MEI-JUNI 8 APRIL

HET NACHTKASTJE VAN GOD.
Nu je gaat slapen voelt het bed zo koud,
gedachten blijven door de kamer
spoken.
Er is van alles wat je bezighoudt,
ook dingen die vandaag zijn opgedoken.

slapen.
Hij wacht op jouw gebed, dus voel je vrij,
praat met de goede Herder, tel geen
schapen!

Het heeft geen zin te malen dat is waar,
maar waar is er een knop om dat te
stoppen?
Wat helder overdag is, zonneklaar,
komt nu met al die twijfels op de
proppen.

Maak jij je over morgen maar niet druk.
Hij voedt zelfs vogels, Hij bekleedt de
bloemen.
Met zo’n beschermer spreek je van
GELUK.
Je mag elk beestje bij zijn naampje
noemen!

Het nachtkastje van God is heel dichtbij.
Het mooie is dat God niet zal gaan

Anne Lies Mosselde Kievit
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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

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

14

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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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

