BERICHTEN VANUIT DE LEDENKRING DE BILT EN HOUTEN
Overleden
Bilthoven:

dhr. A. van Dongen, Planetenbaan 469, in de leeftijd van 86 jaar
mevr. C.S.W. Jansze-de Rooij, Nrd-Houdringelaan 82 K 146,
in de leeftijd van 90 jaar
Bosch en Duin: dhr. J.G. van Vulpen, Vincent van Goghlaan 2, 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 mei
75 jaar
Bilthoven:
85 jaar
Houten:
90 jaar
Maartensdijk:
95 jaar
Bilthoven:

(26) mevr. M.J. Veldhuizen-Duijs
(4) mevr. G. Zijlstra-Wiersma
(26) mevr. H.J.A. Collette
(2) mevr. G. Brusse-Schoemaker

Kroonjarigen in juni
75 jaar
Bilthoven:
		
80 jaar
Bilthoven:
85 jaar
Maartensdijk:
90 jaar
De Bilt:
Houten:
Maartensdijk
100
Bilthoven
103
De Bilt

(7) mevr. J.R.G. Zaal-Drent
(15) mevr. J.M.C. Donkersloot-van Haren
(4) dhr. A. de Mik
(27) mevr. A. Blaauwendraad-van Brenk
(29) mevr. A. Zelderen-van der Beek
(5) mevr. P. van Vlijmen-Keersemaker
(7) dhr. P. Meijers
(2) mevr. A. Dijk-Groen
(15) dhr. M. Mobach

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
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VREDE EN VRIJHEID
In de vorige nieuwsbrief werd de wens
geuit dat de ontwikkelingen in de
volkerenwereld de actualiteit van het
voorwoord zouden hebben ingehaald.
Helaas is dat niet gebeurd… De
gebrokenheid is alleen maar verhevigd.
In deze tijd van het jaar komen ook allerlei
herinneringen boven die betrekking
hebben op onze eigen vaderlandse
geschiedenis. Meerderen van ons zullen
nog weten vanuit hun jeugd en kindertijd
hoe in de mooie meimaand van 1940 de
Tweede Wereldoorlog begon, anderen
hebben het van horen zeggen. Een tijd
vol angst, verdriet en zorgen volgde met
blijvende littekens.
Wat kunnen we elkaar vanuit de Bijbel
aanreiken? Als één zaak daarin duidelijk
is, is het wel dat God een God van vrede
is. Bijbels gezien is vrede niet alleen
maar de afwezigheid van oorlog, maar
veel meer! Het is een situatie waarin alle
goede verhoudingen aanwezig zijn.
Allereerst betreft dat de verhouding
tussen God en mens. Ons hart is de
bron waaruit alles opwelt. Nodig is een
hart dat vrede gevonden heeft door het
bloed van het Paaslam.
Met Pasen is het weer naar ons
toegekomen: Jezus is Overwinnaar!
Op Golgotha is de diepste vrede is
aan het licht gekomen, omdat Hij
plaatsvervangend de schuld heeft
betaald voor eenieder die het behoud
in Hem zoekt. Jezus brengt vrede aan.
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Gaande in Zijn spoor gaat het niet om
eigen eer, integendeel! In het volgen van
Hem gaat het juist vaak ten koste van
onszelf. Velen verstaan die opdracht in
oorlogstijd en brengen zo offers. Midden
in de strijd kunnen ze het dan toch goed
hebben. Niet in materiële zin, maar door
de innerlijke vrede.
Nu komt nog even het woord vrijheid in
het vizier.
Eveneens een groot goed, dat moeilijk
hoog genoeg geschat kan worden.
De specifiek christelijke vrijheid wordt
gewerkt door de Heilige Geest. Het
is een vrijheid tot het dienen in liefde.
Jezus heeft ons dat in alles laten zien.
En Hij gaat hiermee door, ook na Zijn
opstanding en Hemelvaart. Waar
geloof en hoop eenmaal ophouden,
daar blijft de liefde tot in eeuwigheid.
Door alles heen is er toch hoop voor de
wereld., omdat de Bijbel een machtig
toekomstperspectief geeft.
Eenmaal zal naar Gods belofte Zijn
nieuwe Koninkrijk doorbreken: een rijk
van vrede, waarin de wolf met het lam
zal omgaan, de koe en de berin samen
weiden en een klein kind zal spelen bij
het hol van een slang.
Dan zal de aarde vol zijn van de kennis
van Hem.
Hartelijke groet aan u allen,
Mini Rijksen

HOE KAN ER IN DE WERELD VREDE ZIJN?
(wijs ps. 119)
Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet
tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen
kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen
helpen.
Wie zo zijn hele leven achterlaat
en vluchten moet naar Nergensland en
verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,

een mens die helpt, een deur die open
staat,
een hart vol liefde, in de nood een
redder.
Heer Jezus, laat hen in de dood niet
gaan,
het leven is bij U in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede
aan,
een warm onthaal van vrijheid, open
armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de
ander.
Ria Borkent
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VERSLAG LEDENMIDDAG 5 APRIL 2022
Op deze middag in de Ontmoetingskerk
te Maartensdijk heet Henny Ockhuijsen
ons hartelijk welkom. Onze voorzitter is
door ziekte verhinderd.
Ze leest met ons een gedeelte uit
Mattheüs 4. Ook in ons leven zijn er
woestijnen en oases. We zingen het lied
‘Gelukkig is het land’ en daarna is het
woord aan de spreker van deze middag,
de heer Rob van Eck. Ondersteund
door prachtige beelden gaat hij ons
vertellen over de 12 Nederlandse
Werelderfgoederen die staan op de lijst
van het UNESCO.
Te beginnen bij Schokland: een
voormalig eiland waar schatten in de
bodem zijn gevonden van heel lang
geleden. De moerassige veengrond
zorgde ervoor dat het eiland verdween
in de golven. Rond 1700 was het een
van de armste gebieden van ons land.
In 1942 werd de Noord-Oostpolder
drooggemalen.
We gaan verder met de Koloniën van
Weldadigheid. Bekende plaatsnamen
komen
voorbij:
Veenhuizen,
Wilhelminaoord
en
Frederiksoord.
Minister Johannes van den Bosch zette
zich na 1818 in voor de arme bevolking
in Drenthe.
We horen en zien deze middag veel
water. Dat is ook zo bij de droogmakerij
De Beemster. Al in 1612 legden
Amsterdamse kooplieden de Beemster
droog. Eerder was er al Jan Adriaanszn
Leegwater rond 1532.
In Utrecht komen we bij het Rietveld
Schröderhuis, bekend van het nieuwe
bouwen.
Opnieuw veel water zien we bij het
molencomplex in Kinderdijk. In 1421 was
er de St. Elisabethsvloed. Hele dorpen
werden weggevaagd en de Biesbosch
ontstond. Nu zijn er 17 boezemmolens,
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gebouwd rond 1740. Zij helpen in de
strijd tegen het water.
Nog meer water is er te vinden in de
grachtengordel in Amsterdam. Rond
1275 liet Floris V grachten bouwen
rondom de stad om die beter van
goederen te kunnen voorzien.
Dan komen we bij de Stelling van
Amsterdam Het jaar 1672 was voor
ons land een rampjaar. Was er eerst
rijk bloeiende handel door de VOC,
nu was het volk redeloos, de regering
radeloos en het land reddeloos door
de oorlogen met de Fransen. De
Hollandse Waterlinie moest ons land
redden. Maar het water bevroor en kon
de vijand niet tegenhouden. Toen de
dooi aanbrak, trokken de Fransen zich
terug en werden verslagen. De Nieuwe
Hollandse Waterlinie werd gebouwd
vooral ter bescherming van een deel
van Holland en de stad Utrecht.
Bij werelderfgoed nummer 8 zien we
het tovervisje van de Van Nellefabriek.
Bekend vanaf 1930 van koffie, thee en
tabak. Maar al voor die tijd, rond 1900
was het een toonaangevend merk.

Dan gaan we naar het Ir. D.F.
Woudagemaal, geopend in 1920 door
Koningin Wilhelmina. Het eerste door
stoom aangedreven gemaal in ons land
en vanaf 1967 met olie gestookt.
Voor de Neder-Germaanse Limes gaan
we terug naar de tijd van de Romeinen.

Het was een natuurlijke grens van hun
rijk. Julius Caesar was daar al bekend
voor onze jaartelling. Voor verdediging
van het land werden forten gebouwd.
De Limesweg verbond deze forten
met elkaar. Vanaf 250 na Chr. waren
de Germanen hier de baas. Einde
Romeinse tijd.
De Waddenzee is ook een van de
werelderfgoederen. Deze strekt zich
uit van Nederland via Duitsland naar
Denemarken. De Waddenzee is
ontstaan in de laatste ijstijd. Wad =
vadum = doorwaadbare plaats. Door
het getij komt er voedsel mee.
Als laatste gaan we naar Curaçao.
We zien historische havens, indianen
en de West-Indische Compagnie met

plantages en landhuizen. Een bekende
naam is George Maduro, Curaçaose
Nederlandse student en verzetsstrijder
(1916-1945).
De
miniatuurstad
Madurodam is naar hem genoemd.
Henny bedankt de spreker voor deze
boeiende middag: we hebben genoten.
En veel geleerd en gezien over de
geschiedenis van ons land. Hartelijk
bedankt!
Tot slot van deze middag zingen we
een toepasselijk lied, gemaakt door Ria
Borkent: ‘Hoe kan er in de wereld vrede
zijn?’.
Henny wenst ons allen welthuis.
Marianne Westeneng

HET PROBLEEM VAN OUD ZIJN
Heer,
Het probleem van oud zijn is:
Je bent het niet.
Mijn levenslust is ongeschonden,
mijn fantasie nog vlinderbreed.
Mijn gevoel peilt nog vele diepten,
maar ja - mijn verpakking
is gedeukt, afgebladderd, een beetje
sleets.
Oud ben ik - maar ik ben het niet!

Heer,
Het probleem van mijn oud zijn is:
Ik ben het wel, maar ik ben het niet.
Leer mij aanvaarden dat het is zoals het
is,
leer mij werken aan het er zijn voor de
ander.
Leer mij genieten van wie ik ben en ooit
mocht zijn,
leer mij steeds voor het juiste kiezen.

Heer,
Het probleem van oud zijn is:
Je bent het niet!
Graag word ik bij alles nog betrokken,
graag dans ik mee op ieder feest,
graag wil ik nog in liefde delen.
Maar ja - de wereld trekt zijn eigen
strepen,
met de zijlijn moet ik wel genoegen
nemen.
Oud ben ik - maar ik ben het niet!

Want ja - leven is meereizen in de
leeftijdsgrens,
zegeningen tellen en met U verbonden
ouder wordend toch jong durven te zijn!
Henny Ockhuijsen
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BETER ONTHOUDEN, ZO LUKT HET WEL
Vindt u het lastig om namen te
onthouden?
Of wilt u graag uit uw hoofd weten hoe
uw dag eruitziet en wat u allemaal op
die dag gaat doen? Er zijn allerlei trucjes
om uw geheugen een handje te helpen.
Vindt u zichzelf vergeetachtig?
Ruim de helft van de zeventigplussers
en bijna een derde van de mensen
onder de vijftig beantwoorden die vraag
met ‘ja’. Moeite met onthouden komt dus
op alle leeftijden voor. Dat was vroeger
niet anders. Zo’n 2500 jaar geleden
bedachten de Grieken al een manier
om dingen beter te kunnen onthouden.
Ze noemden dit ‘het geheugenpaleis’.
Ook in de Middeleeuwen gebruikten
de
mensen
ezelsbruggetjes.
Telefoonnummers,
boodschappen
en takenlijstjes kunt u natuurlijk ook
opschrijven.
Geheugensteuntjes
kunnen helpen als schrijven even niet
kan of als u wilt oefenen met dingen
uit uw hoofd onthouden. Deze handige
trucjes kunt u ook zelf toepassen.
Ezelsbruggetje.
Een bekend handigheidje om iets te
onthouden is het ezelsbruggetje. Op
school worden ezelsbruggetjes ook
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gebruikt. Een bekend voorbeeld is TVTAS, de letters waarmee u de volgorde
van de Waddeneilanden kunt onthouden
(Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland,
Schiermonnikoog). Er is ook een
ezelsbruggetje voor als u altijd in de
war raakt van de zomer- en wintertijd. In
het VOORjaar gaat de klok VOORuit. U
kunt ook zelf ezelsbruggetjes bedenken,
bijvoorbeeld een zin om uw pincode te
onthouden. U neemt voor elk cijfer in
uw pincode een woord dat begint met
de zoveelste letter van het alfabet.
8328 wordt bijvoorbeeld: H(eeft) C(arla)
B(ruine) H(aren)?
Verdelen in brokjes.
We kunnen gemiddeld zeven stukjes
informatie onthouden. Als u een
getal van meer dan zeven cijfers
moet onthouden, dan helpt het om
het getal in brokjes te verdelen. Een
telefoonnummer 0636194872 wordt
bijvoorbeeld 06 - 36 -1948 - 72. Het
helpt als u de brokjes slim kiest. Kent u
iemand die in 1948 is geboren? Is 36 een
bekend huisnummer? Zoek ook naar
verbanden. In dit geval is bijvoorbeeld
72 het dubbele van 36.
Visualiseren.
Vergeet u vaak namen? Dat is helemaal
niet gek, want de klank en de betekenis
van een naam hebben meestal niets
te maken met de persoon. Als iemand
zich voorstelt als meneer Bakker,
onthoudt u dat veel minder goed dan
als hij vertelt dat hij bakker van beroep
is. Bij de naam heeft u geen beeld,
bij het beroep ziet u een meneer met
een witte muts en een brood. Wilt u
een naam onthouden, probeer dan
dus een beeld te bedenken. Mevrouw
Van der Kamp zit bij een kampvuur,
meneer Jansen staat te dansen.

Muziek en ritme.
Woorden die op muziek staan, kunt
u beter onthouden. Probeert u zich
maar eens een versje van vroeger te
herinneren. Waarschijnlijk kent u er
nog wel een paar woord voor woord.
Ook zinnen met een duidelijk ritme
of zinnen op rijm zijn makkelijker te
onthouden. Die slaan we dieper in ons
brein op. U kunt dat gebruiken als u

iets wilt leren. Een bekend voorbeeld is
het abc-versje ‘A is een aapje, dat eet
uit zijn poot, B is de bakker, die bakt
voor ons brood’. Op die manier kunt
u ook zelf een liedje of versje maken
voor iets dat u wilt onthouden. Dit kost
wel wat tijd en moeite. Gebruik het als
geheugensteuntje voor echt belangrijke
dingen.

HERINNERING CONTRIBUTIE
Een aantal leden heeft hun contributie
voor dit jaar nog niet betaald.
Ter voorkoming van drukkosten en
porti bij dezen een vriendelijk verzoek
om dit zo snel mogelijk te doen. Voor
individuele leden € 30, voor een
samenlevingsverband € 50.
Bankrekeningnummer NL 61 RABO 03783 44935 t.n.v. PCOB DE Bilt
Alvast dank namens de administrateur
DE DRUPPELBRIL
De
meesten
van
ons
dragen
waarschijnlijk al lange tijd een bril of
contactlenzen.
Er kunnen allerlei oogafwijkingen
zijn, maar waar veel ouderen ook last
van hebben is te droge ogen. Na een
staaroperatie bijv. volgt een schema
waarbij meerdere keren per dag de
ogen gedruppeld moeten worden. De
ene persoon kan dit bij zichzelf zonder
problemen doen, maar vaak is men een
poos van iemand anders afhankelijk.
Nu bestaat er inmiddels een speciale
druppelbril. Het ontwerp is simpel: het is
een gewone bril waarin 3 gaatjes zitten
van verschillend formaat. Deze gaatjes
zijn voor de verschillende afmetingen
flesjes. Je zet de bril op, je gaat liggen en
zet het flesje op het juiste gaatje. Knijp
in het flesje en de druppel valt precies

in het oog. Een mooi hulpmiddel wat via
de thuiszorg geleverd kan worden, maar
ook te verkrijgen is via internet of bij de
betere opticien.
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ONOMOTOPEE OF KLANKNABOOTSING.
Dit verschijnsel kom je o.a. tegen in de
vogelwereld.
In de huidige tijd is het een koud
kunstje om van een cd of een mp3tje een vogelgeluid af te spelen en op
die manier de vogelgeluiden te leren.
Maar daarmee mis je het feest van de
herkenning van iemand die ontdekt dat
het geneuzel in de boomtoppen zich
moeiteloos laat vertalen in tjif-tjaf-tjif-tjaf.
Ja, want plotseling hoor je hem weer: de
tjiftjaf! En de komende maanden ben je
nog niet van dat getjiftjaf af. Om hem aan
zijn zang te herkennen heb je dus geen
cursus nodig. De tjiftjaf is een trekvogel
die de winter doorbrengt in het zuiden
van Europa of het noorden van Afrika.
Sommige exemplaren blijven hier in
de winter rondhangen. Alleen laten ze
dan zelden hun herkenbare roep horen,
dus worden ze alleen opgemerkt door
doorgewinterde vogelaars.
Het meest roemruchte voorbeeld, de
koekoek, is binnenkort ook weer volop te

horen. Koekoeken die de winter in Afrika
hebben doorgebracht, arriveren net voor
half april weer in onze contreien en laten
zich de eerste maand na terugkomst het
meeste horen.
Andere vogels die hun eigen naam
roepen zijn:
* roerdomp
* kievit
* oehoe
* grutto
* tureluur

9 TIPS OM RUIMTE TE BESPAREN IN UW TUIN OF OP UW BALKON
Houdt u van bloemen en planten, maar
heeft u maar een klein balkon of kleine
tuin? Ook dan is er veel mogelijk. Deze
ruimtebesparende tips, kunnen u veel
plezier opleveren.
1. Balkonbakken.
Balkonbakken worden veel gebruikt
om het balkon op te fleuren. Deze
langwerpige plantenbakken bevestigt u
aan de reling van uw balkon. Als u de
bakken aan de buitenkant van de reling
hangt, verliest u geen ruimte. Zo blijft
er meer ruimte over om te zitten en te
tuinieren. Let er wel op dat u deze goed
vastmaakt, zodat ze niet vallen. Woont
u in een appartement? Controleer dan
altijd de regels voor gevelversiering
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en beplanting bij de Vereniging van
Eigenaren (VvE).
2. Plantentorens.
Ook een kleine buitenruimte is geschikt
voor een moestuintje als u de hoogte
gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld torens van
moestuinbakken die zijn opgebouwd
uit meerdere bakken boven elkaar. Zo
bespaart u ruimte en kunt u toch een
flinke oogst uit uw kleine moestuin
halen. De meeste torens bestaan uit
twee of drie lagen. In de bovenste
bak zaait u planten die veel zon nodig
hebben. De onderste bakken zijn
geschikt voor planten die (half)schaduw
nodig hebben. Er bestaan ook hoge
plantenkasten. Dat zijn kasten met

plankjes, waarop u jonge plantjes kunt
opkweken. Een plantenkast neemt wel
wat ruimte in, bijvoorbeeld 30 bij 70
centimeter, maar omdat u de potjes en
bakjes boven elkaar kunt zetten, kunt u
er heel veel plantjes in kwijt.
3. Hangende planten.
Een andere leuke manier om in de
hoogte te tuinieren is om een ‘hanging
basket’, een hangende mand, op
te hangen. Dit is een mandje van
metaaldraad, dat u aan de binnenkant
kunt bekleden met mos, twijgen of een
inlegvel van kokosvezels. Hierin legt
u een stuk afvalplastic, bijvoorbeeld
van een zak potgrond, en daarop de
aarde. Afhankelijk van de grootte van
de mand is er ruimte voor een of meer
hangplanten. Maak aan de zijkant een
paar gaten in het plastic, zodat overtollig
water kan weglopen. Hang de mand op
en laat de plant(en) maar groeien.

4. Verticale tuin.
Een verticale tuin is een muur van
planten, zoals mos of een combinatie
van verschillende groene planten. Er
zijn verschillende manieren om een
verticale tuin aan te leggen. Bij tuincentra
en bouwmarkten kunt u metalen
frames kopen, waaraan u verschillende
plantenbakken kunt hangen. Er bestaan
ook speciale plantenzakken die u kunt
ophangen. U kunt de zakken vullen
met aarde en zaadjes. Kijk rond bij

verschillende tuincentra om ideeën op
te doen of zoek op het internet.
5. Kies niet (alleen) voor kleine planten.
Als u weinig ruimte heeft, kiest u
misschien automatisch voor kleine
planten. Maar kleine planten laten een
kleine ruimte vaak nog kleiner lijken.
Probeer daarom eens één of twee grote
planten. Een grote plant maakt meer
indruk en hiermee bent u sneller klaar
dan met veel kleine plantjes. In een
tuin kunt u kiezen voor een vaste struik.
Struiken hebben weinig onderhoud
nodig. Ze blijven ook in de winter staan,
dus u hoeft niet elk jaar iets nieuws te
planten. Sommige struiken blijven het
hele jaar groen, zoals de winterjasmijn.
6. Opvouwbare meubels.
Het is fijn om in de zomer lekker buiten
te kunnen zitten. Maar een kleine
tuin of klein balkon staat snel vol met
tuinmeubels, zeker als u ook gasten wilt
kunnen ontvangen. Dan kan het handig
zijn om te kiezen voor opvouwbare
meubels. Een klaptafel en klapstoelen
bergt u makkelijk op, maar u kunt toch
lekker zitten met uw bezoek.
7. Meubels met opbergruimte.
In plaats van opvouwbare meubels
kunt u ook kiezen voor meubels met
opbergruimte. Deze kunt u bijvoorbeeld
gebruiken voor uw tuingereedschap.
Daarmee bespaart u ruimte voor
een extra kast. Er bestaan allerlei
tuinmeubels met meer of minder
opbergruimte, van krukjes tot banken.
Als uw tuinmeubel niet onder een afdak
staat, is het is belangrijk om erop te
letten of de opbergruimte waterdicht is.
8. Hangende verlichting.
Als u graag van de avond geniet in de tuin
of op het balkon, is het fijn om sfeervolle
verlichting te hebben. Een staande lamp
is op een klein oppervlak minder handig.
Kies daarom voor hangende verlichting,
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zoals een lichtsnoer langs de reling van
uw balkon of boven uw balkon. Ook kunt
u lampionnetjes ophangen.
9. Slimme trucjes.
Een kleine ruimte lijkt groter met een
paar slimme trucs. Gebruik lichte
kleuren voor de muren, het hekwerk

en de meubels. U kunt een grijze muur
wit verven bijvoorbeeld. Om de ruimte
groter te laten lijken, kunt u ook een
spiegel aan een muur of schutting
hangen. Of een tuinposter met een
afbeelding van een weids uitzicht.

RUPS
Op mijn bord kronkelt, te midden
van de biologische slablaadjes en
bedolven onder de dressing, een
rups voor zijn leven. Overmand door
schuldgevoelens en medelijden vervoer
ik het insect behoedzaam naar een
zelfgemaakte IC: een schoteltje met
een plakje komkommer. Ieder kwartier
kom ik op ziekenbezoek. De dressing
blijkt niet fataal en met het verdwijnen
van het plakkerige goedje wordt de
rups levenslustiger- en groeit mijn
genegenheid.
Warempel: ik hecht me aan een
geleedpotige!
Op dag drie is de rups zodanig hersteld

dat ik besluit hem terug te geven aan de
natuur. Met bloedend hart vlij ik hem op
een struik in het plantsoen.
Terwijl ik melancholiek wegslenter,
scheert er een merel over me heen,
recht op de struik af…
Jorine Lamsma

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE DE BILT
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 nog opgeven bij Mini Rijksen, uiterlijk 3 mei. Tel. 0346-212343 of per mail:
jrijksen55@gmail.com
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NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE HOUTEN
Op vrijdag 27 mei is er een ledenbijeenkomst in de Opstandingskerk om 14.00 uur.
De heer J. Sussenbach uit Houten houdt een boeiende presentatie over ‘Gods
grootheid in de sterrenwereld’. Veel mensen laten hun leven leiden door horoscopen en
astrologie. In de Bijbel lezen we dat God het gebruikmaken van toekomstvoorspellers
afwijst en mensen oproept om op Hem te vertrouwen. Toch heeft de sterrenhemel ons
wel iets te vertellen. In deze presentatie
stellen we allereerst vast dat op de
belangrijke gebeurtenissen in Gods
plan met deze wereld er ook tekenen
aan de hemel zijn, die als het ware de
belangrijkheid van de gebeurtenissen
onderstrepen. Denk maar aan de ster
van Bethlehem bij de geboorte van
Jezus.
Wees welkom!
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
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. 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
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
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09.10 uur Maartensdijk, Dijckstate, Maertensplein
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 JULI-AUGUSTUS : 17 JUNI
JOODSE WIJSHEID

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:
“Hoe herken je het moment dat de nacht voorbij is en de dag begint?”
“Is het als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?” opperde een van zijn leerlingen.
“Nee,” zei de rabbi.
“Is het als je in de schemering een dadelboom van een vijgenboom
kunt onderscheiden?” suggereerde een ander.
“Ook niet,” zei de rabbi.
“Maar wanneer is het dan?” vroegen de leerlingen.
“Het is wanneer ieder mens in een ander mens zijn zuster of broeder
herkent. Dan pas is de nacht voorbij.”
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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
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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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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

