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BERICHTEN VANUIT DE LEDENKRING DE BILT EN HOUTEN

Overleden
Houten: mevr. H.J.W. Uittenbogaard-van ’t Veld, Schuilhoeve 43, in de leeftijd van 91 jaar

Laten wij in gebed meeleven met hen die door het verlies van hun geliefde  
diep zijn getroffen

Kroonjarigen in september
75 jaar Westbroek: (16) mevr. A.N.H. Wijnen-v.d. Bosch
    (24) mevr. J. de Jong-Wijnen
80 jaar Bilthoven: (4) mevr. T. Maarsingh
85 jaar De Bilt: (25) dhr. H.J. Geertman
90 jaar De Bilt: (20) mevr. A.J. Hendriksen

Huwelijksjubileum
60 jaar Maartensdijk: (19 juli) dhr. H. van Dam en mevr. G. van Dam-Hoogendoorn
50 jaar Houten: (15 september) dhr. J.C. Siebrasse en 
	 																																																						mevr.	M.H.	Siebrasse-van	Uffelen

Van harte gefeliciteerd met bovenstaande heuglijke feiten

Nieuwe leden
Bilthoven: dhr. Th.G. Aalbers en mevr. A. Aalbers-Kraal
De Bilt:  mevr. G.C. Korbee-van Brakel
Houten: mevr. T. de Boer

Hartelijk welkom in onze ledenkring

Opzegging
Bilthoven: mevr. L. de Boer-de Vries
Westbroek: mevr. A. Franken-de Haan

Het ga u verder goed

N.B. Als u wilt dat uw naam wordt vermeld bij dit ledennieuws, zodat andere leden met u kun-
nen meeleven bij ziekte en/of (huwelijks)jubileum, geeft u dit dan door aan een van de coör-
dinatoren (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
Wanneer je zwijgt, zwijg dan uit liefde

Wanneer je spreekt, spreek dan uit liefde
Wanneer je aarzelt, aarzel dan uit liefde
Wanneer je ontziet, ontzie dan uit liefde

AUGUSTINUS
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ALS EEN BOOM…

‘Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd.’
Psalm 1

Voor veel mensen is de zomer hun favoriete seizoen. Wat kun je genieten van de 
lange dagen en al het  prachtige groen om je heen. De natuur is op het hoogtepunt. 
Wij sluiten ons met plezier daarbij aan. We genieten van de zon en soms gaan 
we erop uit.

Toch hoef je niet eens ver weg te gaan. Kijk eens rond in je eigen omgeving.
Wat een bomen, planten en bloeiende bloemen!
Maar onherroepelijk wordt de zomer elk jaar weer opgevolgd door de herfst. 
Dan blijkt soms pas hoe snel we gehecht zijn geraakt aan het groen om ons heen 
en de warmte van de zon op ons gezicht. 
Niet altijd is ons humeur bestand tegen gure dagen en vallende bladeren.
Je zou je willen terugtrekken, wachtend tot het weer lente wordt.

Ook in ons leven zijn er seizoenen aan te wijzen. Periodes waarin het stormt, 
periodes waarin het bitter koud is. Ook zijn er periodes waarin zich nieuw leven 
aandient en er geen wolkje aan de lucht is. 
God belooft ons niet dat het in ons leven altijd zomer zal zijn.

Zijn belofte gaat veel verder dan dat: Hij verzekert ons dat wij altijd in Hem mogen 
wortelen, dat Hij ons op het juiste moment van vruchten zal voorzien en dat Hij 
ons constant zal laten bloeien.
Altijd, welk seizoen het ook is!

Marianne Westeneng
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WAARSCHUWING!

Criminelen proberen uw bankpas en code te bemachtigen
U krijgt dan een telefoontje dat uw rekening geblokkeerd is en dat een medewerker 
uw pas en code komt ophalen. GA HIER NOOIT OP IN! Nooit en te nimmer zal uw 
bank u telefonisch benaderen om uw pas af 
te geven, laat staan dat zij vragen wat uw 
pincode is.
Ook populair bij het dievengilde is dat zij 
u benaderen met het verzoek om geld 
over te maken ten behoeve van een van 
uw kinderen. Bij dit soort verzoeken altijd 
contact	 zoeken	 met	 het	 desbetreffende	
kind of dit klopt. 

Het kan ook gebeuren dat je een mail 
krijgt zonder tekst, maar met bestanden die je moet openen.Open deze bestanden 
NIET, maar zoek eerst contact met de afzender of deze het bestand heeft verstuurd. 
Sommige mailadressen zijn gehackt en daardoor krijg je een mail van ogenschijnlijk 
een bekend iemand, MAAR PAS OP!!

Hans Oskam

VOOR U GELEZEN: MAATJE KLEINER

Wat is je schoenmaat? Waarschijnlijk kun je deze vraag direct beantwoorden. Maar 
als ik de vraag eens iets anders stel: wat is je voetafdruk? Daar wordt tegenwoordig 
meestal mee bedoeld: wat is de impact van je alledaagse leven op de planeet? Vind 
je dat je redelijk duurzaam leeft? Dat je eigenlijk best een goed rentmeester bent? Of 
brengt deze vraag je nu juist in verlegenheid?

Er zijn allerlei methoden om de impact van 
onze levensstijl te meten. Sommige zijn 
eenvoudig en kosten weinig tijd. Andere zijn 
ingewikkelder en geven pas een beeld na 
het beantwoorden van tientallen vragen. 
In z’n algemeenheid wordt de impact 
uitgedrukt in het aantal wereldbollen dat we 
nodig hebben om te voorzien in de totale 
levensbehoefte. Voedsel, energie, spullen 
en nog veel meer.

Een gemiddelde Nederlander leeft op veel te grote voet en zou al gauw drie tot vier 
wereldbollen nodig hebben om op die voet voort te kunnen leven. Anders gezegd: 
met onze westerse levensstijl putten we de aarde uit en leven we op de pof. Inzicht in 
wat onze voetafdruk zo groot maakt, helpt ons om op minder ruime voet te leven. Dat 
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betekent niet per se dat we van alles moeten opgeven of inleveren. Maar wel dat we 
gerichte en duurzame keuzes maken.

Een	flink	deel	van	de	voetafdruk	wordt	bijvoorbeeld	bepaald	door	wat	we	eten.
Het meeste weten we wel. Minder verre reizen maken (met het vliegtuig) scoort goed.
Minder vlees eten. Maar ook minder zuivel levert een kleinere voetafdruk op. 
Uiteraard	kunnen	we	 in	en	 rond	het	huis	 vaak	nog	een	flinke	verduurzamingsslag	
maken.En meer ontspullen, of vaker spullen delen en ruilen – en het kan nog gezellig 
zijn ook. Kortom: stel jezelf qua duurzaamheid eens de vraag: Ben ik wel oké?

Reinier van den Berg, weerman

WINDKRACHT

We zijn vaak zo gewend aan bepaalde uitdrukkingen dat we er niet altijd bij stilstaan 
wat de betekenis ervan is. Zo is het ook het geval als we horen over bijv. windkracht 
3,	of	4.	Begin	19e	eeuw	heeft	een	zekere	Beaufort,	officier	bij	de	Engelse	Marine,	
een schaalindeling gemaakt, gebaseerd op de kracht van de wind die hij waarnam 
bij zijn zeilschip. Zijn omschrijvingen komen ons nu wat wonderlijk voor, zoals: (0 Bft) 
Geen vertier, (5 Bft) Bovenbramzeilkoelte en (7 Bft) Dubbel gereefde marszeilkoelte.
Later werd dit aangepast aan de stoomvaart en een eeuw geleden aan het niet-
varende deel van de mensheid. De benaming wordt nu omschreven door het KNMI.
Wij kunnen onze bezigheden er op aanpassen als we nu de verwachte windkracht 
horen.
0 – stil   rook stijgt (bijna) recht omhoog
1 – zeer zwak  windrichting af te leiden uit rookpluimen
2 – zwak  wind voelbaar in gezicht; blad ritselt; vlag beweegt
3 – vrij matig  opwaaiend stof; bladeren bewegen steeds
4	–	matig	 	 papier	waait	op;	haar	raakt	verward;	kleding	flappert
5 – vrij krachtig  bladeren van bomen ruisen; vuilnisbakken waaien om
6 – krachtig  dikke takken bewegen; problemen met paraplu’s en hoeden
7 – hard   hele bomen bewegen; lastig tegen de wind in te lopen of
   fietsen
8 – stormachtig  twijgen breken van bomen; voortbewegen zeer moeilijk
9 – storm  schoorsteenkappen, antennes en dakpannen waaien weg;
   alleen zwaluwen en eenden vliegen nog
10 – zware storm  veel schade aan gebouwen en bomen; vogels blijven aan
   de grond
11	–	zeer	zware	storm	 flinke	schade	aan	bossen
12 – orkaan    veel schade aan daken en schuttingen; lantaarnpalen
   schudden
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NAMEN VAN ORKANEN

Zodra in de Noord-Atlantische Oceaan windkracht 8 wordt bereikt, krijgt een 
tropische storm een naam. Die is in alfabetische volgorde afwisselend van een 
man of een vrouw. De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) legt de lijst met 
namen voor zes jaar vast. Maar als een orkaan te heftig is geweest, komt er een 
andere naam voor in de plaats.

In 2019 maakte het KNMI bekend dat het aansluit bij de Britse en Ierse naamgeving, 
die loopt van de periode september tot augustus. De namen worden niet naar 
willekeur gegeven, maar mogen worden ingediend met een speciale bedoeling.
Zo heeft ons land verschillende namen ingediend, waaronder Corrie, Franklin 
en Tineke. Storm Corrie is vernoemd naar Corrie van Dijk, de eerste vrouwelijke 
meteoroloog bij het KNMI in 1964. Met 
Tineke wordt Tineke Dijkshoorn geëerd, de 
vrouwelijke winnaar van de Elfstedentocht 
in 1986. Franklin is gekozen ter 
nagedachtenis aan Franklin Kroonenberg, 
weerkundige en weerpresentator bij de 
NOS. De ingediende namenlijst voor dit 
jaar sluit af met Willemien, maar gelukkig 
heeft ons land vóór september 2022 niet te 
maken	gehad	met	21	fikse	stormen.

BIJBELSE DIEREN 

De ezel
In onze taal vind je uitdrukkingen als: zo dom als een ezel. Of: zo koppig als een 
ezel.In de Bijbel vind je die uitdrukkingen niet. De ezel was een alledaags last- en 
rijdier. Maria reisde bijvoorbeeld naar Bethlehem op de rug van een ezel.
Mis! Je kunt het vermoeden, maar dat staat nergens in de Bijbel...!
Wel kwam Jezus op een ezel Jeruzalem 
binnenrijden. In Zacharia 9 wordt dit in
verband gebracht met de nederigheid van Jezus. 
Een koning die alleen maar zijn
macht wilde laten gelden, zou zeker op een paard 
gekomen zijn!
Ezels verstijven als ze in gevaar zijn. Zou dat 
gebeurd zijn met de ezel van Bileam
(‘de ezelin ging liggen, met Bileam nog op haar 
rug’)?
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KAUWEN VOOR EEN GOEDE SPIJSVERTERING

In onze gehaaste samenleving wordt het ontbijt soms overgeslagen of de maag 
gevuld met iets wat gemakkelijk weg te slikken is. In een mum van tijd wordt het dan 
weggewerkt.
Al hoeven senioren zich meestal niet meer zo te haasten, ook voor hen is het 
belangrijk om de eetgewoonten goed te bekijken.
De vraag is: kauw je wel genoeg om de spijsvertering goed te laten verlopen?
Het	is	de	bedoeling	dat	alle	voedingsstoffen	uit	de	voeding	ook	daadwerkelijk	in	het	
bloed	terechtkomen.	De	opname	van	stoffen	vindt	plaats	in	de	darmen,	maar	het	
hele verteringsproces begint al in de mond. Hap-slik-weg eten is niet goed, dat kan 
zorgen voor winderigheid of een opgeblazen gevoel.
Kauwen per hap
Hoe vaak je precies moet kauwen op een hap voedsel is niet precies bekend. 
De meningen zijn verdeeld en dat is eigenlijk ook best logisch. Meer dan twintig 
keer kauwen op een stuk fruit is aardig veel, waarschijnlijk heb je dan een behoorlijk 
prutje in de mond. Twintig keer kauwen op een hazelnoot is een ander verhaal. In 
zoiets	hards	moet	je	flink	je	tanden	zetten!
Het advies ligt ergens tussen de twintig en veertig keer kauwen per hap. 
Tel de kauwbewegingen maar eens bij het volgende eetmoment.
Zo werkt de spijsvertering
Het spijsverteringsproces begint al voor je daadwerkelijk iets in de mond steekt. 
Denk maar eens aan iets lekkers. Voel je dat de hoeveelheid speeksel toeneemt 
in	je	mond?	Door	flink	te	kauwen	zorg	je	ervoor	dat	het	eten	zich	vermengt	met	je	
speeksel. Dat is heel nuttig, want in je speeksel zitten onder andere enzymen die 
inwerken op het voedsel, waardoor het voedsel beter verteerbaar wordt. 
Kauw je niet goed? Dan krijg je grotere brokstukken voedsel in de maag. 
De spijsverteringsenzymen uit je speeksel hebben minder goed op het voedsel in 
kunnen werken en je hebt het gevoel dat je eten ‘zwaar op de maag’ ligt.
Snel eten = slechte verzadiging
Door snel te eten zit je maag in een korte tijd vol, maar voel je je nog niet verzadigd. 
Een	verzadigd	gevoel	krijg	je	namelijk	pas	als	de	eerste	voedingsstoffen	door	de	
darmwand worden opgenomen. Pas dan krijgen je hersenen een seintje dat je 
genoeg hebt gegeten. Dat duurt ongeveer twintig minuten.
Hoe slik je het eten door?
Nadat je goed hebt gekauwd, kun je je eten 
doorslikken.	Dat	gebeurt	in	een	reflex.	
Maar hoe werkt die eigenlijk? Ben je uitgekauwd, 
dan brengt je tong met een golfbeweging het eten 
helemaal achter op de tong. Vanaf dat punt start de 
slikreflex.	
Daar zijn veel verschillende spieren en zenuwen bij 
betrokken. Onbewust worden spieren aangespannen 
die het voedsel naar de slokdarm brengen en 
tegelijkertijd je luchtpijp afsluiten, zodat je je niet verslikt.
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WAAROM JE NOOIT EEN GEDEUKT BLIK MOET KOPEN

Naast verse groente kun je ook prima groenten uit blik eten zoals sperzieboontjes, 
worteltjes, doperwten en rode kool. Net zo gezond, maar let altijd wel even op 
voordat je het koopt. Bekijk hoeveel toevoegingen als zout, suiker en e-nummers 
erin zitten. En niet alleen daar moet je op letten. Wist je dat je ook nooit groente uit 
een blik moet eten waar een deuk in zit?

Een klein deukje kan geen kwaad, maar groente uit een blik met grote deuken 
kun	je	beter	weggooien.	Er	kunnen	namelijk	stoffen,	zoals	tin,	in	de	groente	zijn	
gekomen. Aan de binnenkant van een blik zit een beschermlaag van tin. Als deze 
beschadigd is, kan het dus in je groente komen. Hierdoor loop je meer kans op een 
voedselvergiftiging.

Blikken worden aan de binnenkant ook 
voorzien van een laag kunststof. Deze 
zorgt	ervoor	dat	stoffen	zoals	tin	vanuit	
het blik niet meteen in het product terecht 
kunnen komen. Deze laag blijft heel bij 
kleine deukjes, maar bij erg beschadigde 
blikken kan de laag kapot zijn.
Tin is niet erg giftig, maar een hoge dosis 
kan de maag behoorlijk irriteren. Daarnaast 
kan het zijn dat zuurstof en ziektekiemen 
bij de groente zijn terechtgekomen. Hierdoor kan de inhoud bedorven zijn. Je zou 
dan een voedselvergiftiging kunnen oplopen.

Wanneer weggooien?
Gooi een blik dus altijd weg als de deuk op een naad of rand zit of als het blik bol 
staat. Ziet de inhoud er raar uit of ruikt vreemd? Gooi het dan ook weg!

VOOR DE PUZZELLIEFHEBBERS

Ter afwisseling een cryptogram. Dat is een bijzonder soort puzzel, waarbij in de 
omschrijving een soort raadsel verborgen is. In de geschiedenis van Simson komen 
we die ook al tegen. Op zijn huwelijksfeest gaf hij een raadsel op: ‘Spijs kwam uit de 
eter en zoetigheid kwam uit de sterke’. Zijn metgezellen konden het niet oplossen 
en haalden Simsons vrouw over om de oplossing aan haar man te ontfutselen. 
Hun antwoord was toen: ‘Wat is zoeter dan honing en sterker dan een leeuw?’ Zo 
moeilijk zijn deze opgaven niet en de antwoorden staan achter in de nieuwsbrief. 
Probeer het eens!

1. Het gereedschap van een onaangename 
 vrouw
2. Stage bij een looier
3. Haal naar boven, die plant
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4. Zo’n domoor wordt later wel een wijze vogel
5. Overdag is hij in de winter geen koning
6. Het viertal speelt een spelletje
7. Prentenboek met lp’s
8. Schimmig feest?
9. Wegrenner
10. Je kunt er in elke richting mee roeren

SPINNEN

Waarom zie je nu meer spinnen dan anders?
Het najaar komt er weer bijna aan en dat betekent dat het tijd is voor dé spinnentijd 
van het jaar. Kijk dus niet gek op als je de beestjes vaker in en om je huis ziet dan 
in de afgelopen maanden. Maar hebben spinnen echt een voorkeur voor deze tijd of 
vallen ze gewoon meer op?
Zo kun je de beestjes buiten de deur houden.
Hoewel we het najaar bestempelen als de spinnentijd 
is dit eigenlijk niet helemaal juist. Een onderzoeker 
van het EIS Kenniscentrum Insecten legt aan uit dat 
eigenlijk de maand mei dé spinnenmaand van het jaar 
is. In het najaar zijn het namelijk slechts een handjevol 
spinnen van de in totaal meer dan zeshonderd soorten 
in Nederland die we voorbij zien kruipen. Waar komt 
die gedachte dan vandaan? Dat heeft volgens hem 
te maken met het feit dat vooral een aantal grote en 
opvallende spinnen dan volwassen worden. Bijvoorbeeld 
de bekende kruisspin. Die is binnenkort weer overal te 
zien en zo’n grote joekel valt meer op dan een kleintje 
ergens in een hoekje. Ben je heel bang voor spinnen? 
Dan hebben we goed nieuws: de ‘spinnenmaand’ is 
meestal maar van korte duur. Die start vaak rond de 
laatste week van september en duurt gemiddeld tot 
midden oktober.
Op zoek naar een partner
Daarnaast gaan bovengenoemde spinnen in het najaar op zoek naar een partner. 
Daardoor zie je de vrouwtjes spinnen veelal in een web zitten en zijn het de 
mannetjesspinnen die actief op pad gaan. En jouw tuin of huis wil nog wel eens op 
hun route liggen. Vandaar dat het lijkt alsof er dan meer spinnen zijn. De spinnen 
die je in huis tegenkomt zijn vaak verdwaald, waardoor ze vanzelf weer naar buiten 
zullen gaan. Het advies is dus om ze vooral te laten zitten. Liever niet? Vang de spin 
dan met bijvoorbeeld een glas en papiertje en zet deze buiten weer uit.
Extra grote spinnen
Voor mensen met angst voor spinnen hebben we slecht nieuws… Dit jaar zijn de 
achtpotige	beestjes	namelijk	extra	groot.	Dat	komt	omdat	we	een	zachte	winter	
hadden, waardoor veel spinnen in leven bleven. Hierdoor zijn ze ook in de zomer al 
een stuk groter en zie je ze misschien vaker dan normaal rond die periode.
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Spinnen buiten de deur houden
Wil je liever geen spinnen binnen? Dat doe je door je huis goed schoon te houden 
en gaatjes in je woning dicht te maken. Zo kunnen de spinnen zich niet in hoekjes 
nestelen of via kleine gaten je huis binnen dringen. Ook weer je daarmee andere 
insecten, waardoor jouw huis niet bestaat uit een kant-en-klaar maaltijd voor 
spinnen. Geen reden meer om bij jou een web te maken. 
Ook de geur van citroen en pepermunt zijn niet bepaald favorieten voor spinnen. 
Door wat pepermuntolie of citroensap op bijvoorbeeld de kozijnen en de hoeken en 
gaten in huis te spuiten zul je een hoop spinnen afschrikken.

NIEUW VERGADERSEIZOEN

Bijna aan het eind van deze nieuwsbrief ziet u een aantal activiteiten staan, die we 
met elkaar weer gaan oppakken. In de hoop dat het allemaal kan doorgaan.
Na een redelijk vergaderloze tijd is het ritme er misschien een beetje uit om naar de 
bijeenkomsten te gaan. Bij dezen toch de opwekking om te komen. We moeten het 
met elkaar maken en ieder draagt daaraan een steentje bij.
Met het oog hierop wil ik het volgende stukje onder uw aandacht brengen.

Een hoge roeping en een helder doel in al het werk? 
Het is een uitdaging aan het adres van ons allemaal om met inzet van onze gaven 
en met liefde ons steentje bij te dragen. Dat dat soms even niet lukt, dat we onze 
roeping en het doel kwijt zijn, dat we al te menselijk bezig zijn, laat het volgende 
verhaaltje zien:

Op een dag hielden de gereedschappen van de Timmerman een vergadering. De 
voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem net duidelijk gemaakt dat hij 
maar beter kon opstappen, omdat hij teveel lawaai maakte en hij zei daarop: ‘Als ik 
deze timmerwinkel verlaat, moet broeder Kleine Boor er ook uit; hij is van zo weinig 
belang dat niemand hem zal missen.’ Daarop stond broeder Kleine Boor op en zei: 
‘Goed, maar dan moet broeder Schroef ook vertrekken; je moet hem steeds maar 
ronddraaien, wil hij nog enige prestatie leveren.’
Broeder Schroef zei op zijn beurt: ‘Nou, als je mij eruit wilt hebben, dan geldt dat ook 
voor broeder Schaaf; al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt er aan.’
Van broeder Schaaf kwam het antwoord: ’Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, 
want hij neemt altijd iedereen de maat, alsof hij de enige is die gelijk heeft.’ Het 
kon niet uitblijven, dat nu broeder Duimstok 
zijn beklag deed over broeder Schuurpapier: 
‘Hij is ruwer dan nodig is en schuurt altijd de 
verkeerde kant op.’
Op het heetst van de discussie kwam de 
Timmerman de winkel binnen om aan zijn 
dagtaak te beginnen. Hij deed zijn schort 
voor en ging naar de werkbank om een 
spreekgestoelte te maken.
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Hij gebruikte de schroef, de kleine boor, het schuurpapier, de zaag, de hamer, de 
schaaf en alle andere gereedschappen. Aan het einde van de dag, toen er een 
mooi werkstuk klaar was, stond broeder Zaag op en zei: ‘Beste mensen, ik zie dat 
we allen als werkers waardevol zijn. We moeten bij elkaar blijven en samenwerken. 
Ieder met onze eigen aanleg!.’

De moraal van het verhaal: hartelijk welkom op onze bjeenkomsten! Sprekers, 
luisteraars,	koffiezetters,	chauffeurs,	klaarmakers	van	de	zaal,	allen	die	het	fijn	
vinden om anderen te ontmoeten en samen zinvol bezig te zijn!

Mini Rijksen

ACTIVITEITENCOMMISSIE DE BILT

In de vorige nieuwsbrief is het voorlopige jaarprogramma gepubliceerd.
Inderdaad voorlopig…, want er is meteen al een wijziging nodig voor de eerste 
middag.

Dinsdag 20 september: ledenmiddag

Lezing over het werk van Trans World Radio, 
gevestigd in Barneveld.
De missie van TWR is om mensen dichtbij en 
ver weg te bereiken met de boodschap van het 
Evangelie.
Plaats: Wijkgebouw bij de Zuiderkapel, 
Boslaan 1 te Bilthoven.
Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur.

Dinsdag 11 oktober

Bij voldoende belangstelling! Zie datum van opgave!

’s Middags een bustocht naar het Kijk- 
en Luistermuseum in Bennekom. 
Ontvangst	met	koffie/thee	en	gebak;	zoveel	
mogelijk toeristische route door het bosrijke 
gebied van de Heuvelrug. 
Vertrek:
• om 12.30 uur staat de bus 
 gereed bij Dijckstaete, 
 Maertensplein in Maartensdijk. 
 Vertrek om 12.45 uur
• om 13.00 uur vanaf 
 D’Amandelboom, N-Houdringelaan in Bilthoven
• Thuiskomst: plm. 17.30 uur
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De	prijs	bedraagt	€	30	(incl.	fooi	chauffeur).	
Graag tijdig deze betaling overmaken naar NL 61 RABO 03783 44935 
t.n.v. PCOB De Bilt onder vermelding: middagtocht 11 oktober.
Opgeven van naam, telefoonnummer en opstapplaats vóór 25 september bij 
Ron	de	Graaff.	Tel.	06-1566	7206	of:	degraaff.abraham@solcon.nl

AFDELING HOUTEN

CONTACTPERSONEN 
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

OPLOSSING CRYPTOGRAM

1-tang; 2-leertijd; 3-hysop; 4-uilskuiken; 5-nachtvorst; 6-kwartet;
7-platenalbum; 8-schaduwpartij; 9-straatloper; 10-lepel

DEADLINE VRIJDAG 16 SEPTEMBER 2022
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ONZE TIJD

Nee, ’t is niet allemaal ellende
en dreiging, angst en lelijkheid,
onheil dat niet is af te wenden,

het is geen uitzichtloze tijd.
Er zijn nog zoveel goede dingen:
er staan nog sterren aan de lucht,

er zijn nog bronnen die ontspringen
uit donkere diepten, en de zucht
van lentewinden in de bomen,
de regendruppels op dor land,

het zonlicht, uitgestort in stromen,
een liefdeskus, een vriendenhand.

Ons leven is niet enkel vragen,
terwijl er nooit een antwoord komt.

Het is niet enkel lasten dragen
waaronder onze rug zich kromt. 

Er zijn nog wónderen te beleven!
’t Is niet alleen ons koel verstand

dat ons de richting aan moet geven:
het is Gods stem, het is Gods hand.
Wij hoeven niet in ’t donker verder

in twijfel en onzekerheid:
want voor ons gaat de goede Herder,

van Wie ons zelfs de dood niet scheidt!

Nel Benschop
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Naam Plaats Functie Telefoon

Bestuur
Mw. H.G. Rijksen-Landman Maartensdijk Voorzitter 0346-212343
Mw. H.Ockhuijsen-Hus Bilthoven 2e Voorzitter 030-2202458
Mw. M. Westeneng-Schep Bilthoven Secretaris 030-2286381 
Dhr.	R.W.	de	Graaff	 Maartensdijk	 Lid	 06-15667206
Mw. A. van de Veen-Stijlaart Groenekan Lid 0346-213681

Administrateur
Dhr. J. Oskam Bilthoven Financiële zaken 030-2204437

Belastinginvuller
Dhr. H.T. Pama      Bilthoven                06 51587402
Dhr. J. Oskam        Bilthoven                030 2204437

Redactie Nieuwsbrief
Mw. H.G. Rijksen-Landman Maartensdijk Eindredactie 0346-212343

Coördinatoren
Mw. H. Ockhuijsen-Hus Bilthoven Lief & Leed De Bilt/Bilthoven 030-2202458
Mw. A. van de Veen-Stijlaart Groenekan Lief & Leed Groenekan 0346-213681
Mw. J.C. Bos-Sukkel Maartensdijk Lief & Leed Maartensdijk/Holl.R 0346-214124
Mw. G. Franken Westbroek Lief & Leed Westbroek 0346-282002
Dhr. H.T. Pama Bilthoven Bezorging 030-2204823
Dhr. H. van Dam Maartensdijk Bezorging 0346-212797
Dhr.		R.W.	de	Graaff		 Maartensdijk	 Leiding	ledenbijeenkomsten	 06-15667206
Mw. H.G. Rijksen-Landman Maartensdijk Leiding ledenbijeenkomsten 0346-212343

Vertegenwoordigingen
Dhr. H.T. Pama Bilthoven Ouderenraad 030-2204823
Dhr. J. Rijksen Maartensdijk Ouderenraad 0346-212343
Dhr. H.H. van den Broek Westbroek Ouderenraad 0346-280518

Activiteitencommissie
Dhr.		R.W.	de	Graaff																			Maartensdijk					 	 06-15667206	
Mw. H.G. Rijksen-Landman      Maartensdijk       0346-212343

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 




