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Dag en nacht bereikbaar: 
0346 - 210 700

Er komt een moment dat u moet loslaten 
wat u lief is en als het moment daar is mogen wij u 

begeleiden met het verzorgen van de uitvaart. 
Door te luisteren, mee te denken en de juiste 

opties voor te leggen komen wij tot een 
passende uitvaart die uw dierbare verdient. 

 
Sta stil, bij een mooie herinnering.

 

•  Brommobielen  

•  Kopen of leasen 

•  Haal- en brengservice 

•  Airco en stuurbekrachtiging  

•  Uw auto inruilen 

www.brommobielutrecht.nl  •  bel: 030-2516164 
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BERICHTEN VANUIT DE LEDENKRING DE BILT EN HOUTEN

Zieken
Houten:  mw. H. Hoogewoud, na een val
Maartensdijk:  dhr. P. van Keulen verblijft momenteel in een zorgcentrum in Hilversum

Kroonjarigen in juli
80 jaar Hollandsche Rading   (24) dhr. G.W. de Groot
85 jaar Bilthoven:    (25) mevr. T. Buijs-van Wijk
 Bilthoven:  (30) dhr. J. Bouma
 De Bilt:  (18) mevr. E. Visser-Hoogendoorn
 Houten:    (7) dhr. J. IJsselstijn
 Maartensdijk:    (6) dhr. H. van Dam

Kroonjarigen in augustus
85 jaar Houten  (11) mevr. N. Dolsma-Schaak
90 jaar Maartensdijk:     (7) mevr. W. van Emmerik

Van harte gefeliciteerd met bovenstaande heuglijke feiten
Nieuwe leden
Bilthoven:  mevr. L. de Boer- de Vries
Houten: mevr. M.J. Korporaal-Blokland

Hartelijk welkom in onze ledenkring
Verhuisd
De Bilt:      dhr. G.J. Visser en mevr. S. Visser-den Bok naar Akker 162
Maartensdijk:  mevr. J.A. de Heer-Westeneng naar Maertensplein 123

Een goede tijd gewenst in uw nieuwe woonomgeving
Opzegging
Bilthoven:  mevr. C. de Jong-Romijn
De Bilt:       mevr. A. Evertse-Bouman; mevr. A.M. Koster-Timmer

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 
Loop niet voor me, misschien volg ik niet.
Loop niet achter me, misschien leid ik niet.

Loop gewoon naast me, en wees een vriend.

Vicki Brown
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EEN VREEMDE IN JE HUIS  
N.a.v. Lucas 19:5b

We zijn gesteld op privacy, meer dan 
vroeger. Toen liepen de buren bij je in en 
uit. De bakker riep: ‘Vollek!’ en stond al 
in je woonkeuken. Nu handelen we alles 
bij de deur af: geen pottenkijkers in ons 
huis. Daar moeten we onszelf kunnen 
zijn en hoe we dan zijn, dat gaat een 
ander niks aan. En vooral niet wat wij 
vanuit ons hart voelen aan blijdschap en 
verdriet, welke vragen en zorgen daar 
zijn, daar heeft een ander niets mee te 
maken. 

Zacheüs is ook eenzaam. Hij is tollenaar. 
Zijn deur loop je toch voorbij? 
Hij houdt zich lang groot, tegenover 
anderen en zichzelf. Maar hij loopt in 
zijn -uit hebzucht gekozen- isolement 
toch geestelijk vast. Want Hij wil Jezus 
zien.
Zacheüs, klein van gestalte, klimt in een 
vijgenboom. Zo kan hij alles zien zonder 
zelf gezien te worden. Maar Jezus ziet 
hem wel! Hij kijkt omhoog en zegt: 

‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want 
heden moet Ik in uw huis vertoeven.’ 

Jezus nodigt zichzelf uit, ook in ons huis. 
Er wordt bij ons aangebeld. Er staat een 
Vreemde voor onze deur. Hij zegt: ‘Ik 
moet heden in 
uw huis zijn.’ Hij valt met de deur in huis. 
Heden! 

En Hij kan ook niet anders! Hij wil in ons 
levenshuis komen. 

Een vreemde in je huis stel je niet zo 
op prijs. Je kunt jezelf niet meer zijn op 
de enige plek, waar je nog jezelf kon 
wezen. Maar bij Hem kunnen we wel 
onszelf zijn. 

Hij komt ons huis binnen... 
Zijn we bereid om open te doen?

Jan van der Werf

Zacheüs 

Je werd door mensenhanden afgeschreven
en werd door ‘t volk een schurk en dief genoemd. 

Maar jij, je vond een Lichtpunt in je leven
 al was je in hun ogen reeds verdoemd. 

Je zocht en vond een boom als uitkijktoren.
Wie zou jou kunnen vinden tussen ’t blad?

Geen mens, geen hater zou je kunnen storen...
Maar Jezus wist allang dat jij daar zat.

Hij riep je naam en hielp je naar beneden.
vroeg om met jou een maaltijd aan te gaan.
Je stemde toe en volgde Jezus’ schreden,

zo kwamen jullie bij jouw woning aan.
God keek niet naar de schuld van jouw verleden...

Voor wie gelooft, heeft Hij de straf voldaan!

VERSLAG LEDENBIJEENKOMST OP 17 MEI

Een reisje organiseren is er nog niet bij 
dit voorjaar. Maar om dit winterseizoen 
toch gezellig af te sluiten is er nog een 
etentje gepland. Hiervoor hebben zich 
29 leden opgegeven, die deze dag de 
weg gevonden hebben naar Boerderij 
Fortzicht in Groenekan. Daar worden we 
omstreeks half 12 welkom geheten door 
het echtpaar Wim en Corrie Westeneng. 
Na ons zingen van een loflied ‘Ere zij 
aan God de Vader’ opent voorzitter Mini 
Rijksen de bijeenkomst met Bijbellezen 
en gebed.
Op het programma staat een feestelijke 
brunch, waarover de gastheer uitleg 
geeft. Na een ‘hors-d’oeuvre’ van een 
glas tomatensoep kunnen we ons 
tegoed doen aan hartige broodjes en 
een rijke schakering van zoetig lekkers. 
Verschillende keren maken we een 
rondje om iets van onze gading op ons 
bordje te verzamelen. En ondertussen 
wordt er gezellig bijgepraat.

Wie er ook zijn meegekomen? Uit de 
tas van Mini komt een bekend echtpaar 
tevoorschijn: Garriet-Jan en Annegien. 
Evenals bij vorige reisjes genieten we 
ook nu weer van hun belevenissen, dit 
keer in een stuultieslift (stoeltjeslift) op 
vakantie in Oostenrijk. 
Ter afsluiting zingen we het lied ‘Laat m’ 
in U blijven groeien, bloeien’, waarna we 
heel voldaan huiswaarts gaan.

Marianne Westeneng



54

AFKOELEN ALS HET HEET IS

Als het buiten tropisch warm is, snakken 
we maar naar één ding: koelte! Pak de 
ventilator van zolder en haal ijsblokjes 
uit de vriezer, maar breng vooral de 

inwendige thermometer omlaag met 
onderstaande tips.

1. Drink lauw
Denk je bij hitte alleen maar aan ijs- 
en ijskoud water drinken? Niet doen, 
want heel koud drinken zorgt ervoor 
dat de lichaamstemperatuur eventjes 
daalt, maar daarna weer flink stijgt. 
Door het koude drinken wordt aan de 
hersenen het signaal afgegeven dat ze 
je lichaamstemperatuur moeten laten 
stijgen. Van ijskoud water krijg je het 
dus extra warm en dat is laatste wat je 
wil! Laat warm én koud drinken staan 
en kies voor lauwwarme kruidenthee. 
Alleen lauw brengt je innerlijke 
thermostaat omlaag.

2. Koel de handen
De polsen onder een stromende kraan 
houden, is een veelgehoorde tip in de 
zomer. Wat beter werkt en ook water 
scheelt, is de handen in een teiltje met 
water leggen. Handen hebben namelijk 
een groter oppervlakte dan polsen, 
waardoor afkoeling sneller gaat. Ook 
fijn: leg een koud washandje in de nek 
of neem een koud voetenbad.

3. Maak je niet druk
Je druk maken als het snikheet is, werkt 
averechts; je krijgt het nóg warmer en 
de temperatuur daalt er geen graad 
door. Doe op warme dagen alles in een 
langzamer tempo, probeer je neer te 
leggen bij de hitte en bedenk dat het 
maar tijdelijk is. Voordat je het weet, is 
het weer dikke-truien-weer.

4. Kleed je luchtig
Hoe luchtiger gekleed, hoe beter. Ja, 
dat werkt echt. Een luchtige outfit is wijd 
en gemaakt van lichte stoffen die goed 
ventileren. Bij strakzittende kleding 
kan zweet niet goed verdampen. 
En dat is juist zo belangrijk als het 
heet is. Transpireren is een vernuftig 
mechanisme van ons lichaam om af 
te koelen. Wanneer het vocht dat je 
verliest kan verdampen, neemt het de 
warmte weer met zich mee.

5. Eet je koel
Uren boven dampende pannen staan, is 
niet te doen bij tropische temperaturen. 
Kies daarom voor een maaltijd die snel 
klaar is en waar je geen fornuis of oven 
voor nodig hebt. Denk aan salades, 
wraps en een koude soep: gazpacho. 
Vochtrijke voedingsmiddelen, zoals 
komkommer, sla, courgettes, radijsjes, 
spinazie, paprika, mandarijnen en 
watermeloen mogen ook op het 
boodschappenlijstje. Hoe meer vocht 
je binnenkrijgt, hoe beter. En vergeet 
natuurlijk niet genoeg te drinken.

6. Leg je kussensloop in de vriezer
Zomerse temperaturen zorgen voor 
snikhete, klamme nachten. Leg voor 
een beetje verkoeling je kussensloop 
in de vriezer en pak hem voordat je 
naar bed gaat er weer uit. Wat ook 

helpt: slapen met gespreide armen en 
benen. Je voorkomt zo warmte rondom 
je ledematen, waardoor je minder 
plakkerig wordt.

7. Spray, spray, spray
Vul een plantenspuit of leeg 
parfumflesje met koud water voor 
snelle verkoeling. Spray hiermee op het 

gezicht, de achterkant van de nek, de 
knieholtes, polsen en ellebogen. Dit zijn 
de zogenaamde koelpunten van ons 
lichaam. In plaats van een hete kruik, 
kun je ook een koude kruik maken. Vul 
een kruik of een lege fles met water en 
leg die een tijdje in de vriezer. 

TOESLAGEN

Onlangs bleek uit een onderzoek dat er 
nog relatief veel ouderen zijn die recht 
hebben op huur- en/of zorgtoeslag en 
daar geen gebruik van maken.
In die gevallen waarin het inkomen 
niet te hoog is, kunnen deze toeslagen 
een welkome aanvulling zijn op het 
besteedbare inkomen.
Onderstaand de voorwaarden waaraan 
men dient te voldoen om in aanmerking 
te komen voor deze toeslagen.

Voor toekenning van ZORGTOESLAG: 
(bedragen gelden voor dit jaar)

Voor een alleenstaande: max inkomen  
€ 31.998 per jaar
En een maximum vermogen van  
€ 120.020 

Voor een echtpaar: max inkomen
€ 40.944 per jaar
En een maximum vermogen van 
€ 151.767

Voor toekenning van HUURTOESLAG: 
(bedragen gelden voor dit jaar)

Voor een alleenstaande: max inkomen 
lager dan €33.000
En een maximum vermogen van 
€ 31.747

En een maximale huurprijs van € 763,47

Voor een echtpaar: max inkomen 
ca € 40.000 per jaar
En een maximum vermogen van
€ 63.494

En een maximale huurprijs van € 763,47

Mocht u het idee hebben dat u in 
aanmerking kunt komen voor één of 
beide toeslagen, dan kunt u contact 
opnemen met onderstaande personen:
Voor de leden in Houten: de heer J.C. 
Siebrasse ,telefoonnummer 
030-6376844
Voor de leden in De Bilt: de heer H. 
Pama, telefoonnummer 06-51587402 
of de heer J. Oskam, telefoonnummer 
030-2204437
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WAAROM JE REGELMATIG KERSEN MOET ETEN

Het is kersentijd! 
In de zomermaanden zijn Hollandse 
kersen volop verkrijgbaar bij de 
kersentelers en supermarkt. Bent u dol 
kersen? Goed nieuws, ze zijn niet alleen 
lekker, maar ook nog eens gezond.
Kersen bevatten veel vitamine A en C 
en het mineraal kalium. Dit mineraal 
werkt bloeddrukverlagend en beschermt 
tegen hartritmestoornissen. Ook zorgt 
kalium er - samen met natrium- voor dat 
zenuwprikkels goed geleid worden en 
spieren zich samentrekken.
Daarnaast zit er ook bètacaroteen 
in kersen. Bètacaroteen is een 
provitamine A en wordt door het lichaam 
omgezet in vitamine A. Hierdoor is het 
belangrijk voor de weerstand en het 
gezichtsvermogen, maar draagt het ook 
bij aan gezonde botten, tanden, de huid 
en de groei.
Weinig calorieën
Ook mensen die op dieet zijn, kunnen 
met een gerust hart een schaaltje kersen 
eten. Vaak wordt gedacht dat je dik wordt 
van fruit, maar kersen bevatten weinig 
calorieën. Een bakje met 200 gram 
kersen bevat zo’n 108 kilocalorieën. 
Verantwoord als tussendoortje dus!
Kopen en bewaren
Kersen zijn een zomerfruit. Vaak zijn 
ze al in juni verkrijgbaar, maar in juli en 
augustus zijn ze op hun lekkerst. Voor 

de smaak kun je ze het beste onafgedekt 
bewaren op een koele plaats. Ze zijn 
dan zo’n één tot twee dagen houdbaar. 
In de koelkast kun je ze wat langer 
bewaren, ongeveer drie tot vijf dagen.

Wassen
Was kersen altijd goed onder stromend 
water voordat je ze eet. Net als op al het 
fruit kunnen er schadelijke bacteriën of 
virussen op kersen voorkomen.
Kersenpitten
Eet de kersen op zonder pit. In de pitten 
van kersen kan blauwzuur voorkomen. 
Dat is een ander woord voor cyanide. 
Deze giftige stof komt vrij als je een pit 
fijnkauwt of vermaalt. Het advies is dan 
ook om geen pitten van kersen door te 
slikken. Maar mocht het een keer per 
ongeluk gebeuren, dan kan dat niet 
meteen kwaad.
Voor het maken van jam, compote of 
gebak ook wel eerst de kersen ontpitten.
Eet smakelijk!

PAS OP VOOR ONDERVOEDING!

Diëtisten in Nederland maken 
zich zorgen. Zorgen over ouderen 
die massaal thuis blijven. In de 
achterliggende periodes met lockdowns 
was het een tijdlang verplicht, maar nu 
zijn velen het ontwend om regelmatig 
naar buiten te gaan en dat komt de 
algehele conditie niet ten goede. Het 

kan zo maar dat hierdoor ondervoeding 
optreedt bij een oudere in je omgeving.
Herken ondervoeding.
Het is lastig om dit te onderkennen bij 
ouderen. Helemaal als iemand nog 
redelijk op gewicht is (of zelfs wat te dik). 
Maar het is zaak om er alert op te blijven. 
Minder goede eetlust, het bord niet 

meer leeg eten, geen puf meer hebben 
om zelf de maaltijen klaar te maken… 
Dat zijn signalen waarbij alarmbellen 
moeten gaan rinkelen. Helemaal als 
iemand extra energie nodig heeft 
vanwege een ziekte. Al bij een paar 
dagen niet of niet genoeg eten holt 
de voedingstoestand achteruit. Op dit 
moment is naar schatting 15-20 procent 
van de thuiswonende ouderen boven 
70 jaar ondervoed. Onder ouderen die 
thuiszorg ontvangen, ligt dit percentage 
nog hoger: zelfs 30-40 procent!

Waarom is ondervoeding een 
probleem?
Ondervoeding brengt risico’s met zich 
mee. Het vermindert de spiermassa 
en daarmee ook de kracht en energie. 
Daardoor gaat iemand minder bewegen, 
waardoor de spiermassa nog verder 
afneemt. Ook de kans op vallen en dus 
botbreuken neemt toe. Zo ontstaat een 
neerwaartse spiraal. Door het tekort aan 
voedingsstoffen kan het lichaam niet 
meer goed functioneren. Zo wordt de 
weerstand verlaagd.
Tot slot is een goede voedingstoestand 
ook van levensbelang bij het herstellen 
na een ziekte.

Goed eten = zorgen voor eiwit.
Goed eten is en blijft belangrijk ook op 
hoge leeftijd. Met name eiwitten zijn 
essentieel, omdat die nodig zijn voor 
het in standhouden van spieren. Zorg 
voor eiwitrijke producten, zoals vees, 
vis, eieren, kwark, kaas, melk, noten en 
peulvruchten. Denk aan een boterham 
met dubbel hartig beleg of dik besmeerd 
met pindakaas. Tussendoor een bakje 
(vruchten)kwark, een milkshake, wat 
noten of blokjes kaas. Bij de lunch een 
eitje of rolmops en bij de warme maaltijd 
altijd iets van vlees, vis of ei. Lukt dat 
allemaal niet? Dan kan een diëtist 
helpen om de voeding toch volwaardig 
te krijgen. Eventueel met aanvullende 
drinkvoeding. Schakel deze professional 
op tijd in.
Mantelzorger opgelet!
Heb je een oudere voor wie je 
boodschappen doet of aan wie 
je mantelzorg verleent? Houd de 
voeding dan extra goed in de gaten. 
Koop of kook eiwitrijke maaltijden of 
tussendoortjes. Vraag zeker ook wat ze 
lekker vinden. Koop voor de zekerheid 
ook een supplement met vitamines en 
mineralen, want bij minder eten krijgen 
ze die ook te weinig binnen. Vraag aan 
de oudere om zich regelmatig te wegen 
en om zelf – ook al is het binnen – toch 
zoveel mogelijk in beweging te blijven.
Goed eten en bewegen houdt de spieren 
op peil en voorkomt ondervoeding. Bij 
het ouder worden belangrijker dan ooit!
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WELKOM BIJ RIKSJA DE BILT!

In De Bilt is een aantal enthousiaste 
vrijwilligers actief die regelmatig met 
één of twee ouderen in een riksja een 
fietstocht maken. Het is een initiatief 
bedoeld om ouderen die zelf niet (meer) 
kunnen fietsen het gevoel terug te geven 
van ‘de wind door je haren’. Samen 
met een of twee passagiers gaan we in 
een riksja op stap, bijvoorbeeld langs 
plaatsen waar zij vroeger gewoond 
en gewerkt hebben. Onderweg delen 
de passagiers met elkaar en met de 
bestuurder hun herinneringen.
In Denemarken is in 2012 het project 
Cycling Without Age gestart en daar 
zijn de riksja’s binnen een paar jaar een 
enorm succes geworden. Het effect op 
de oudere passagiers is fantastisch: 
mensen die met bijna niemand meer 
praten, gaan dat weer doen; andere 
mensen die eenzaam en somber 
geworden zijn, komen weer vrolijk terug 
van hun fietstocht. Dat laatste geldt 
trouwens ook voor de vrijwilligers, voor 
wie de deelname zonder meer een 
verrijkende ervaring is.
In de coronatijd heeft het maken van 

ritjes enige tijd stilgelegen. In De Bilt 
hebben we van de nood een deugd 
gemaakt. Het werd tijd voor een tweede 
riksja en daarvoor is de stichting Riksja 
De Bilt in het leven geroepen. Dankzij 
diverse fondsen fietsen we nu met twee 
riksja’s rond, waarvan één gloednieuwe!
U kunt een rit met de riksja regelen voor 
uzelf of een ander. Stuur dan een e-mail 
naar: info@riksjadebilt.nl

Hoewel donaties aan de Stichting Riksja 
De Bilt in dank worden aanvaard (voor 
het banknummer zie Stichting Riksja De 
Bilt) zijn de ritten in de riksja gratis. Alles 
in onze stichting is vrijwilligerswerk.
Voor alle vragen en opmerkingen kunt u 
terecht bij deheer Fred Hijzen, voorzitter 
van de Stichting Riksja De Bilt. E-mail: 
info@riksjadebilt.nl – tel, 06 41350418

MIEREN

De zomer is nu écht in ons land is. We 
hebben de tuin weer netjes gemaakt 
en willen lekker buiten zitten. Helaas is 
het niet alleen genieten, want insecten 
zijn ook overal weer te vinden. Zo ook 
mieren. Gelukkig is er een aantal trucjes 
die je kunt gebruiken om van insecten af 
te komen.
Zo doe je dat!
1. Gebruik krijt
Je kunt mieren op afstand houden door 
simpelweg een lijn rond je deur of ramen 
te tekenen met krijt. Wetenschappers 

kunnen hun vinger er niet opleggen 
waarom krijt ze op afstand houdt. Een 
van de theorieën is dat deze zwarte 
beestjes niet van de geur van krijt 
houden. Als je dus een lijn trekt met krijt, 
zal het ongedierte daarom niet over de 
lijn lopen. 

2. Jaag ze weg met baking soda
Er zijn veel chemische middelen die 
beloven mieren op afstand te houden, 
maar je kunt ook zelf een mengsel 
maken. Mix gelijke delen baking soda 
met poedersuiker en roer goed door. 
Mieren zijn gek op zoetigheden en 
zullen eropaf komen. Het is belangrijk 
dat je geen gewone suiker gebruikt; 
ze zien namelijk goed het verschil zien 
tussen suiker en baking soda. Strooi het 
mengsel overal waar je de insecten ziet. 
Waarom baking soda zo goed werkt om 
van deze beestjes af te komen? Baking 
Soda heeft invloed op je PH-waarde, 
iets wat fataal is voor mieren als ze het 
binnenkrijgen.
3. Geuren
Er zijn ook veel geuren waar mieren 
een hekel aan hebben of helemaal niet 
tegen kunnen:
Citroensap: mieren hebben een hekel 
aan zure luchtjes. Vers citroensap zal 

de beestjes dan ook op afstand houden. 
Week watjes in citroensap en leg ze op 
plekken waar je de insecten hebt gezien 
of schenk wat citroensap op plekken 
waar ze vaak langs lopen.
Knoflook: net als vele andere insecten 
houden mieren ook niet van de geur 
van knoflook. Pel teentjes knoflook en 
leg deze op plekken waar mieren zich 
nestelen of waar je ze vaak ziet lopen.
Komkommer: ook de smaak van 
komkommer vinden ze niet lekker. Je 
kunt de insecten dus ook op afstand 
houden door komkommerschillen op 
plekken te leggen waar de mieren zijn.
Koffiedik: de geur van koffiedik hoort ook 
in dit rijtje thuis. Heb je net koffie gehad? 
Gooi het koffiedik dan niet zomaar weg, 
maar strooi het op de paden van mieren.
Kaneel en nootmuskaat: strooi er wat 
van in je tuin en de mieren blijven er uit 
de buurt.

PRIJSPUZZEL

In deze tijd van vakantie gaan we even 
in gedachten de grens over met de 
opdracht:

ZOEK DE VLAAMSE STEDEN

Ik ben niet tegen koekjes bij de koffie, 
dus we gaan in Vlaanderen wandelen. 
Vroeger liep er hier een zandpad en 
gingen we langs de maas eikels rapen. 

Met dit gebaar schoten er vele ideeën 
door mijn hoofd. Tja, want typisch al 
enkele jaren kom ik hier. Rechts van me 
woont een poulier! Zijn buurman was 
een motor hout aan het kluiven. Wisten 
jullie dat mijn zwager Aards, Berg en 
Dal mooi vindt ? Ik vind een reis naar 
Volendam met mooie klederdrachten 
mooi. De meeste mensen hebben om 
te reizen geld tekort, rijken hebben dat 
niet.
Ik had even een stukje gerend maar al 
gauw hing de tong er enkele centimeters 
uit. Ben over de nieuwe brug gelopen 
doch de moeheid komt als een kwaal 
steeds terug. Ik kreeg een groet van een 
agent. Het was hier oppassen geblazen, 
want er werden langs de weg diepe 
sleuven gegraven. Daarbij vonden ze 
gave urnen in de grond. Dat is toch van 
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Zoals bekend kunnen we niet meer in De Schakel wegens verandering van 
bestemming van de Immanuelkerk. Ook de zaal van de Koperwiek is niet meer 
beschikbaar vanwege een interne verbouwing. De Voorhof bij de Dorpskerk wordt 
niet aan derden verhuurd. 
De Oosterlichtkerk heeft een lange verbouwing (bijna) achter de rug. Het is de 
bedoeling dat we daar weer gaan samenkomen, maar tot nu toe is in de zalen nog 
niet alles afgerond, o.a. wat betreft de geluidsversterking.
Blijft dus over het wijkgebouw bij de Zuiderkapel, Boslaan 1. Hopelijk is het te doen 
om vanuit De Bilt om die afstand af te leggen. Er is veel parkeergelegenheid op het 
kerkplein.

AFDELING HOUTEN 

Onze afdeling heeft DRINGEND BEHOEFTE aan enkele nieuwe 
bezorgers van de nieuwsbrief en het maandelijkse magazine. Hoe 
meer leden zich hiervoor aanmelden, hoe beter.
Vele handen maken immers licht werk…!
Graag een telefoontje naar dhr. J. v.d. Werf, 030 63 77 639.

ACTIVITEITENCOMMISSIE HOUTEN 

Op woensdag 13 april hadden wij de Passieviering 
in samenwerking met de Opstandingskerk. Het was 
een mooie dienst met dhr. Mattijs Jonker en het WOK 
(woensdagochtendkoor).

Tijdens onze bijeenkomst op 27 mei jl. in de 
Opstandingskerk gaf de heer J. Sussenbach een 
lezing over ‘Wat hebben de sterren ons te zeggen?’ 
Aan de hand van prachtige beelden die de heer 
Sussenbach met zijn eigen telescoop heeft gemaakt, 
maakten wij een reis door het heelal en zagen de 
grootheid daarvan. Wij zagen diverse hemellichamen 
met hun kenmerken, zoals o.a. de vulkanen op de 
maan. Er zijn meerdere sterrenstelsels. In de bijbel 
staan veel verwijzingen naar de sterren die in de 
lezing  werden gebruikt. Het was een boeiende en leerzame lezing.

Hans Siebrasse

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

waarde in zekere zin. Ik bracht ze naar 
het gemeentehuis, maar in die grote 
hal leek je heel erg klein. ‘k Heb ze 
afgegeven en hoop eerlijk dat het goed 
komt.
Het is tijd om een hapje te gaan eten, 
natuurlijk met mes en vork. En met een 
gin-tonic slok eren we onze kastelein. 
Aan de muur had hij allemaal zotte 
gemaakte schilderijen. In de hoek, 
wel raar, zat iemand een uni-noveen 
te houden! Er hingen ook prijskaartjes 
bij, maar vaak meer dan een compleet 
weekloon!  Vanuit de zijkant werpen 
we een kritische blik op alles. Het is 
allemaal heel sober in genoeg plaatsen, 
en dan allemaal die stemmers op die 

kunst!! Die zijn echt breed georiënteerd. 
Ik doe nog een bod, maar vraag me af 
of de borg loont. Ik neem nog een pint! 
Proost! En de meeste gasten zongen er 
nog lang. 

Tip: het zijn er meer dan 20! 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 25 
augustus naar het e-mailadres van de 
redactie: jrijksen55@gmail.com of per 
post: M. Rijksen, Prinses Marijkelaan 
55A, 3738 DX Maartensdijk. 
Succes!

ACTIVITEITENCOMMISSIE DE BILT

In september gaat het nieuwe 
vergaderseizoen weer van start. Er zijn 
diverse afspraken gemaakt en onderstaand 
ziet u een vooruitblik op de geplande 
bijeenkomsten. 
Noteert u alvast de data? 
We hopen dat u er ook al weer zin in krijgt 
en dat het allemaal mag doorgaan.
Plaats en tijd van samenkomst worden later 
vermeld in de nieuwsbrieven.

• 20 september – interactieve lezing over 
‘Van vroeger en nu’ door dhr. Koerse uit Nieuwegein

• 11 oktober – middagreisje met Eemland Bus naar Kijk- en Luistermuseum in 
Bennekom

• 8 november – mevrouw Zimmer uit Ermelo over ‘Ernst en humor in de trouwzaal’
• 13 december – Kerstbrunch bij Fortzicht, Groenekan
• 10 januari – presentatie over ‘Artsen zonder grenzen’
• 14 februari – ‘Zwerven over de Veluwe’ met Rien Mouw
• 14 maart – Alg. Ledenvergadering
• 11 april – met vertelling en zang wordt het leven van Joh. de Heer belicht

Over de plaats van samenkomst nog het volgende.
Normaal gesproken proberen we die om de beurt af te spreken in De Bilt en in 
Maartensdijk. Wat De Bilt betreft geeft dat nog wel eens problemen.
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HOOP

Hoop is: meer dan optimisme.
Zij heeft weet van de

nauwelijks te nemen hindernissen.
Zij kent de pijn en de strijd.

Hoop is: meer dan leven bij de dag.
Zij geniet van vandaag

als het voorspel van morgen.
Zij leeft vanuit de horizon.

Hoop is: troost bij verdriet en pijn.
Een strelende hand, die pijn verzacht,
een vuist omkeert in een open hand.

Hoop: is kracht die je op weg  zet
naar het onmogelijke,

naar de arme, naar de vijand,
naar jezelf.

Blijven hopen
is vertrouwen op een ander, op jezelf.

Niet je verdriet koesteren
en je afzonderen in zelfbeklag,

maar je hart luchten.
Niet opgeven bij voorbaat,

maar volhouden, hoe dan ook.
Iets nieuws aanpakken.
Of nemen zoals het is

en morgen is er een nieuwe dag.

Blijven hopen is geloven in een stem die roept,
een belofte die wenkt.

Goldman Meir (1975)

Zelf koken  
een probleem?

www.tafeltjedekje-debilt.nl | info@tafeltjedekje-debilt.nl

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.

Tafeltje Dekje
bezorgt maaltijden aan huis
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Uw adres voor:

VITAMINEN

MINERALEN

HOMEOPATHIE

Julianalaan 32
3722 GR  Bilthoven
030 - 2880139

Met een goed 
advies !

DOET JE FIETS 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
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NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

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

Je notaris in 
de regio!



Echt maatwerkEcht maatwerk

Daar zit Vink Witgoed achter!
Apparatuur kopen die bij u en uw (gezins) situatie past. Vakkundig inmeten, deskun-
dige plaatsing en gebruiksinstructie. In een nieuwe- of in een bestaande keuken.  
Tot volle tevredenheid. Dat kun je niet verwachten van die snelle jongens uit de stad 
of bij die flitsende webshop… Dat vind je wel bij Vink Witgoed!

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT
Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nlHessenweg 139, De Bilt

Dorpsweg 85, 3738 CB, Maartensdijk
www.zorgboerderijnieuwtoutenburg.nl

Gezellige boerderijwinkel

-  Streekproducten
-  Verse groenten
-  Limousin rundvlees

George In der Maur
BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan (Utrecht)
030 - 2040612

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag  08.30 - 17.00 uur

WWW BETERLOPENWINKEL
WWW BETERLOPENWEBWINKEL

VOETKLACHTEN? 
BEZOEK ONS!

NL
NL.

. .
.

De houding verbetert
de Finnamic
dwingen 
staan.


