
Nieuwsbrief
afdeling De Bilt-Houten

Gemeenschappelijk actief

►	Rondom	Kerst
►	Fusie	afdelingen

DECEMBER 2022
EN 

JANUARI 2023

 

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-HOUTEN

Zieken
Mevr. H.C.W. van der Hoeven-Smith verblijft voor revalidatie in De Hoogstraat te Utrecht 
(afd. Zorg Spectrum K 511) na een beenbreuk ten gevolge van een val.

Kroonjarigen in december
80 jaar  Hollandsche Rading:  (13) mevr. T.M. de Groot-Bergefurt
85 jaar Bilthoven:  (10) dhr. A.G. Noordam
   (30) mevr. A. Pons-Dorland
 De Bilt:  (10) mevr. M. Onwezen-van Soest
 Houten:  (30) dhr. J.J. Huissoon
90 jaar Bilthoven:  (15) mevr. W.E. de Kogel-Richter

Kroonjarigen in januari
75 jaar Bilthoven:  (26) dhr. G.W.H. ten Dolle 
80 jaar Bilthoven:    (6) dhr. A. de Nooijer
 Houten:  (19) mevr.  J. Veldhuyzen-Brak
90 jaar De Bilt:  (27) mevr. J. Hordijk-Andeweg
 Maartensdijk:    (3) mevr. A.C. Rijkom-Maas

Van harte gefeliciteerd met bovenstaande heuglijke feiten

Nieuwe leden
Houten: dhr. J.C. Hoogewoud en mevr. G.A. Hoogewoud-Pol

Welkom in onze ledenkring 

Opzegging
De Bilt:  mevr. J.A. van der Lugt-van Bokhorst vanwege opname in verpleegtehuis
Houten:  dhr. T. van Middelkoop en mevr. W.C. van Middelkoop-Hoogendoorn

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

Twijfel niet aan Gods hart, ook wanneer u Zijn hand 
niet begrijpt

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!
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Een stille in den lande? Jozef stond op de eerste rij om het geheim van ‘de God die 
mens werd’ mee te maken. Al was hij niet de biologische vader, hij mocht het Kind de 
naam Jezus geven. En hij mocht zorg dragen voor de jeugdige Jezus. Het Kind dat 
Zijn Heiland werd en ook onze Heiland wil zijn. Voor Hem zijn we geen figuranten. Hij 
is betrokken op het leven van ieder van ons. Juist daarom kwam Hij in deze wereld. In 
deze donkere dagen voor Kerst voelt u zich misschien wel eens verloren. In de steeds 
kleiner wordende kring ervaren we juist het gemis van geliefden. Maar zelfs als we 
nauwelijks gezien worden, mogen we weten dat de Heere ons ziet: u bent kostbaar in 
Zijn ogen! Ook voor u is Hij geboren!

Heer, ik buig m’ aan Uwe kribbe nu - O Jezus, Gij mijn leven!
Nu ‘k voor U kniel, nu geef ik U - Wat Gij mij hebt gegeven!

Een gezegende Adventsperiode en Kerstdagen toegewenst!

        Ron de Graaff

KERSTFEEST

Kerst, geschenk van God
kwetsbaar verpakt in zwakheid

een voerbak met wat stro
te midden van een wereld
vol van genadeloosheid

Hij werd geboren, leefde, stierf
en… stond weer op

biedt ons nu aan
wat alleen Hij te geven heeft:

nieuw leven

Geworden zoals wij
met als gevolg dat ik
kan worden zoals Hij

VOOR DE STILLEN IN DEN LANDE

Misschien kent u ze wel? Mensen die zonder veel woorden 
gewoon zorg hebben voor hun medemens. De stillen in den 
lande ... Ze gaan op een regenachtige dag met de collectebus 
langs de deur. Of brengen de PCOB Nieuwsbrief rond. Riet 
is ook zo iemand. Ze zorgt dat er na afloop van de kerkdienst 
koffie is voor de bezoekers. Daarna zet ze de stoelen recht en 
legt de gebruikte zangbundels weer netjes op een stapel. Tot 
slot maakt ze het toilet schoon. Gewoon een vrouw die in alle 
stilte dienstbaar is. 

We leven in een tijd waarin het lijkt dat de chaos regeert. Degenen die het hardst 
roepen, krijgen de meeste aandacht. De stillen in den lande zijn minder zichtbaar. Ze 
voelen zich soms als overbodig afgeschreven. Misschien ervaart u dat zelf wel eens 
bij het ouder worden. 
In deze Adventsperiode denk ik aan Jozef. In het Kerstverhaal lijkt hij maar een 
kleine rol te spelen. De herders en de wijzen richten hun aandacht op het kindje 
Jezus en Zijn moeder Maria. Op kersttafereeltjes wordt Jozef vaak op de achtergrond 
uitgebeeld, een plek naast de ezel en de os. Een schilderij van Rembrandt toont de 
engel die zich richt tot Maria, kijkend naar het ‘kindeke klein’. Vaag zie je achterin het 
decor een arbeidzame timmerman. Een figurant die er schijnbaar niet toe doet. Na de 
geschiedenis van de 12-jarige Jezus in de tempel lees je in de Bijbel niets meer over 
Jozef. Zijn rol is uitgespeeld. Nietszeggend dus?

Jozef was een rechtschapen man. Toen Maria zwanger was, wist hij dat het kind niet 
van hem kon zijn. Uit liefde voor haar besloot hij in stilte de verloving te verbreken, 
zodat mensen haar er niet op aan zouden kijken. Maar dan verschijnt hem een engel 
in een droom die zegt: ‘Jozef, wees niet bevreesd Maria bij je te nemen, want wat in 
haar verwekt is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en jij zult Hem de 
naam Jezus geven.’
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Ontdekken wie ik werkelijk ben
waarvoor ik leef

en delen in dat nieuwe leven
nu… en voor eeuwig

een wonder; onverdiend

GENADE
heeft een weg

in Jezus Christus

Nico Siebel

VERSLAG PCOB LEDENMIDDAG OP 8 NOVEMBER 2022

in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk

Deze middag worden we hartelijk verwelkomd door onze voorzitter, Mini Rijksen.
Na het lezen van Johannes 2 opent zij de middag met gebed. We zingen het lied 
‘Dankt, dankt nu allen God.’ De spreekster van deze middag is mevr. D. Zimmer 
uit Ermelo. Zij neemt ons mee naar de trouwzaal waar ze gedurende 21 jaar met 
passie zo’n 950 huwelijken heeft gesloten.
Humor en ernst wisselen elkaar af. Bruidsparen worden op hun gemak gesteld met 
een toepasselijk lied of een grappige anekdote. ‘Con passione’ ofwel met passie.
Al snel komt Jan om de hoek kijken. Deze naam stamt af van Johannes, dat 
betekent ‘God is genadig’. In ons land kennen we hiervan vele variaties: Jan 
Publiek, Jan Steen, Jantje van Leiden, jongens 
van Jan de Wit, Jantje secuur, Jan Splinter, Jan 
Plezier, Jan Soldaat, Jan Boezeroen, Jan in de 
zak, Jan Zondervan. ‘Iedereen weet dat ik nu 
zeggen kan: de mijne heet Jan!’ Een bruid die 
koeien spaart krijgt een koeienlied, begeleid op 
de gitaar
Of er een varken met een houten poot rondloopt 
in Ermelo? Ouders en schoonouders worden 
vaak bedankt via een grappig lied. Ook is het 
wel handig als er in het toekomstige huis een wc aanwezig is. Van dominees tot 
toiletjuffrouwen, allemaal zijn ze in de echt verbonden.
Veel verhalen komen langs, waarin ook de ernst van het leven een plaats krijgt.
Vaak gaat het leven anders dan we ooit hadden kunnen bedenken.
Aan het eind van de middag bedankt Mini mevr. Zimmer voor deze middag met 
humor en een wijze ondertoon van bemoediging.
Tot slot zingen we het lied ‘Wie maar de goede God laat zorgen.’
De voorzitter wenst ons allen welthuis.

Marianne Westeneng

BESTE LEDEN VAN DE PCOB AFDELING HOUTEN

Met ingang van 1 januari 2023 zal onze afdeling fuseren met de afdeling De Bilt.
Vanaf dat moment heet de afdeling De Bilt-Houten.
We hadden drie jaar de tijd om bestuurders te vinden, zodat we zelfstandig door 
konden gaan, maar dat is ons helaas niet gelukt. De samenwerking met afdeling De 
Bilt was de afgelopen drie jaar goed,
Wat verandert er hierdoor ? Officieel heet het 
bestuur van De Bilt nu ook De Bilt-Houten. 
Administratief en financieel wordt het één.
Wat de bijeenkomsten aangaan, zowel in De Bilt als 
in Houten zijn wij welkom .
We proberen een paar bijeenkomsten in Houten 
te houden, naast de Passie en de Adventsviering, 
welke samen met het Ouderen Pastoraat van 
de Ontmoetingskerk worden gevierd. U vindt de activiteiten in de maandelijkse 
Nieuwsbrief.
Namens de afdeling Houten willen wij eenieder bedanken, maar met name de 
enorme medewerking van het bestuur van afdeling De Bilt. 

Met groet,
Jan van der Werf en Hans Siebrasse

DE KERKESPRAAK

Prof. Dr. A. A. van Ruler (1908-1970) was theoloog en vanaf 1947 als hoogleraar 
verbonden aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Hij heeft een boekje geschreven: 
‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ In de 18e eeuw was het antwoord: Om het 
nieuws!
Ik ben zo vrij om daar een eigen interpretatie aan te geven.

Al vanaf de Middeleeuwen was het gebruikelijk dat na de kerkdiensten publicaties 
werden afgelezen in de kerk. In 1817 schreef de gouverneur van Friesland dat 
tijdens deze zogenoemde Kerkespraak de volgende 
zaken dienden te worden vermeld:
‘Alle zodanige stukken, welke vanwege Zijne 
Majesteit en voorts op last van Algemene, 
gewestelijke of plaatselijke autoriteiten ter kennis 
van de ingezeten behoren gebracht te worden.’
Aanvankelijk las de predikant de mededelingen 
voor, maar later deed de koster of schoolmeester 
dat. Eerst meteen na de preek, maar later werd het 
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verschoven naar het einde van de kerkdienst.
Wat voor berichten werden er dan zoal voorgelezen?
Berichten van lagere en hogere overheden, maar ook particulieren konden hun 
noodzakelijke boodschappen laten afkondigen.
Het ging vaak over een bericht waarvan de inhoud niet gemist mocht worden door 
de bevolking, zoals allerlei soorten belastingen, lotingen voor het leger, regelingen 
van de waterschappen, collecten in de gemeente, verkopingen en verpachtingen, 
notariële publicaties en berichten die het landbouwleven raakten. 
Op de vraag waarom door de kerkgangers de krant niet werd gelezen, is het 
eenvoudige antwoord: in die tijd was het analfabetisme nog wijdverbreid. De krant 
was ook alleen maar betaalbaar voor de elite vanwege de overheidsbelasting op 
kranten na de invoering van het dagbladzegel.
Tijdens de Franse bezetting werd in 1812 nl. een belasting ingevoerd op het 
uitgeven van dagbladen. Deze was extreem hoog. Onder druk van protesten 
is dit zegelrecht in 1869 afgeschaft. Dit zorgde voor een sterke toename in de 
hoeveelheid drukwerk.
Al vrij snel daarna werd door de oproep van een zekere ds. Damstee de 
kerkespraak afgeschaft. Hij vond dat die niet thuis hoorde in de kerk, omdat dat 
afbreuk zou doen aan het godsdienstige gevoel. Een aantal plaatselijke kerken was 
het hier mee eens.
Een heel bijzonder neveneffect van de afschaffing van de kerkespraak was de 
afname van het kerkbezoek…

Jan van der Werf

ERWTENSOEP OF SNERT? 

Twee benamingen die vaak door elkaar gebruikt worden voor ogenschijnlijk 
dezelfde soep. Maar ís het wel dezelfde soep? Nee! Lees het verschil.

Het verschil zit ‘m in de details, zegt men weleens. Dat is voor het onderscheid 
tussen snert en erwtensoep niet anders. In de bereiding zit nauwelijks verschil, 
want zowel erwtensoep als snert wordt gemaakt van 
spliterwten, groenten en rookworst. Maar voor snert 
gebruik je ook nog varkensvlees, spek en botten. 
Snert heet officieel pas snert als de soep één dag 
‘gestaan’ heeft. De gelatine die in het bot zit, maakt 
de soep geleidelijk dikker en daarmee in veler ogen 
lekkerder. De oorsprong van de benaming is Fries 
en naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van het 
woord ‘sneirts’, wat ‘in één teug’ betekent. Gezien de 
heerlijke smaak van de soep past die omschrijving 
uitstekend!

Of je nu liever snert of erwtensoep eet: beide zijn heel erg lekker en de tijd in de 
keuken dubbel en dwars waard. Daarom mag het voor mij altijd SNERTWEER zijn! 
Recepten zijn overal te vinden. 
Eet smakelijk!

CONTRIBUTIE 2023 VOOR DE BILT EN HOUTEN 

Met deze tweemaandelijkse nieuwsbrief zetten we al weer een stap richting het 
nieuwe jaar.
Evenals afgelopen jaar krijgt u met de nieuwsbrief van februari een acceptgiro voor 
de contributie bezorgd, waarop zoveel mogelijk gegevens al staan ingevuld en –na 
controle– vaak alleen maar uw handtekening nodig is. Als u van tevoren zelf al 
de contributie wilt overmaken, kan dat natuurlijk ook. Voor 2023 blijft het voor een 
individueel lid € 30, voor een echtpaar/leefverband € 50. Het bankrekeningnummer 
is NL 61 RABO 03783 44 935 t.n.v. PCOB De Bilt. Daarnaast vragen wij van u –
indien mogelijk– een kleine extra bijdrage voor het fonds ‘Lief en Leed’. Vele kleine 
giften maken één grote! Tien bezoekdames/heren zijn het hele jaar door bezig 
om met een bescheiden budget toch aandacht te geven aan leden in bijzondere 
situaties. Uw extra aanvulling wordt erg op prijs gesteld!

HEBT U DAT NOU OOK ?

Je zoekt naar jaarafrekeningen van energiebedrijven en ontdekt een hele stapel 
aan overzichten over meerdere jaren. Je begint met ze op een rijtje te leggen om ze 
vervolgens te vergelijken. En wat zie je? De kosten zijn jaarlijks gestegen. 
Wellicht moeten we toch nadenken over ‘verduurzamen’.
Nu zal de opmerkzame lezer denken: mens, doe niet zo moeilijk, sla belangrijke 
documenten op in je computer en klaar is Kees. Echter, je moet weten dat ik nog 
een beetje van de ouwe stempel ben en graag een papiertje in de hand heb. 
Dus bij mij vind je keurig geordend 
in de kast de jaarafrekeningen, 
verzekeringspolissen, 
pensioenoverzichten, 
belastingaangiften etc. 
Om te voorkomen dat we moeten 
uitbouwen om een nieuwe kast 
te kunnen plaatsen, heb ik me 
afgevraagd wat er volgens de regels 
weg kan.
Hierbij een opsomming van de 
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bewaartermijn. Dit mag weg:
na 1 jaar : verzekeringspolissen die verlopen zijn
na 2 jaar : salaris- en uitkeringsstrookjes
na 3 jaar : de jaarafrekeningen van energiebedrijven
na 5 jaar : de belastingaangifte, definitieve aanslagen over toeslagen,
pensioenoverzichten, jaaroverzichten van werk en uitkeringen.

Mocht u in de ban van de opruimwoede zijn, dan kan bovenstaande
richtlijn daarbij helpen. Zo, dat schept ruimte!

VERZAMELAAR

AUTOMATISCH ANTWOORDAPPARAAT VAN DE MODERNE         
OPA’S EN OMA’S

‘Goedendag! Wij zijn momenteel niet bereikbaar, maar u kunt een bericht 
achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes:
Ben je een van onze kinderen – toets 1
Als we op een van onze kleinkinderen moeten 
passen – toets 2
Als jullie dringend onze auto nodig hebben – 
toets 3
Als we was en strijk moeten doen – toets 4
Als we bij jullie thuis moeten oppassen – toets 5
Als we de kinderen van school moeten halen – 
toets 6
Als er voor a.s. zondag een taart gebakken moet 
worden – toets 7
Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten 
–  toets 8
Als vader een klus moet komen doen – toets 9

Als u een van onze vrienden bent, toets 10 en 
spreek een boodschap in na de pieptoon.
We bellen u terug zodra we tijd hebben…’

PRIJSPUZZEL

Misschien nog even tijd om in de kerstvakantie lekker uit te waaien? De route van 
een fikse wandeling staat hier al klaar. Zoek de bekende plaatsen en onbekende 

gehuchten in Overijsel maar weer op. Het zijn er tientallen!
Hier komen ze:

‘We gaan deze keer naar Overijsel, daar leef ik van op. ’s Morgens vroeg sta ik op, 
maar ga eerst nog wat eten. Stil ligt een stuk boterham met een schaal meloenen 
voor me. ‘k Heb niet goed geslapen, want ik kan de nek amper bewegen. Op de 
radio klinkt Madonna, maar ik hou liever van Heino. We zwierden nog even op de 
muziek en gaan dan op pad. Ik zal kijken waarheen en ik wandel de noord route ! 
Zet de stappenteller maar op den nul en nu richting de bossen. Zij liggen vlak voor 
ons. Zouden in dit gewest er hoeves staan ? Wij hebben gehoord dat in zuid veen 
wordt gewonnen. Het is druk op straat. De venter met bloemen staat voor een 
deur en roept luidkeels: “Mooie blommen!”. En ‘t zijn mooie! Achter ons gaat de 
echtgenote van een boer haar vee buiten laten. Ik 
hol en hol, de markt over, de Geerdijk op.
Plotsklaps een harde slag! Haren gingen me 
rechtop staan, maar geen nood: een luchtballon 
zwol lekker op, ‘n mooi gezicht. We kwamen 
langs een grote boerderij, daar woont de fam. 
Clephasselt. Een vriend vroeg: “Ga je mee ? S.V. 
Eendracht moet zo spelen.” De spelers hadden 
in het bos kampen ingericht, erg leuk! Hierna 
ging het hard, en bergafwaarts ! En geen 100 
grams bergen, hoor. Tegenmoetkomende fietsers 
klommen flink omhoog.
Kan men trouwens wel per boot Marsum binnen? Of kan dat alleen maar in 
Giethoorn? Daar sluisde de ‘M.S. Vaart’ weg van de kade.
Er was een feestje op die boot; er hingen bloemschellen, doornroosjes en veel 
vlaggetjes op. Op het achterdek gooide een visser zijn hengel over de reling. 
Naast hem was een mooie foedraal te zien. Een plaats verderop was men met een 
paasloop bezig.
Een vriend van me (ooit nog gevochten in Borneo) liep ook mee. Vroeger was 
hij daar maarschalk en zijn vriendin werkte er in de keuken. Hij viel voor haar als 
een blok! Zij lachte altijd vrolijk en ze zijn nu al jaren getrouwd. We liepen door en 
onderweg vonden we in het zand nog een romp en schedel van een beest.
Terug in het dorp zagen we dat de stadsmuur van steen wijkt voor nieuwbouw. 
Gelukkig, de oude was nogal goor! Daar moeten ze met een blanken hamer aan. Ze 
waren al begonnen in het diepen veen te graven. 
Veel inheemse personen zijn er aan het werk. Enkele zijn aan het koken, de pannen 
zijn erg heet en nog zwaar ook! Ik zie ergens binnen op tv ‘De slimste mens’ met 
Maarten van Rossum. Hopelijk heeft hij niet de bokkenbroek aan. 
In het holst van de nacht kom ik thuis,. Gelukkig zonder ongeluk, want op de 
terugweg in de auto komt een hert me tegemoet! 
Het is een mooie dag geweest en nu op naar een andere provincie!’

Voor drie inzendingen met de meeste goede antwoorden is er een beloning in de 
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overmaken naar NL 61 RABO 0378344935 t.n.v. PCOB De Bilt o.v.v. Kerstbrunch. 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 6 december. Tel. 0346-212343 of per mail: 
jrijksen55@gmail.com

Op dinsdag 10 januari 2023 is er een ledenmiddag met 
een lezing over het werk van ‘Zending over grenzen’.
Spreker is dhr. Wouter van Empelen. Hij heeft de afgelo-
pen 25 jaar als projectcoördinator in veel oorlogs- en 
rampgebieden gewerkt en kan daar heel goed over 
vertellen. 
Plaats: Wijkgebouw bij de Zuiderkapel, Boslaan 1 te 
Bilthoven.
Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur.

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE PCOB HOUTEN.

Op woensdag 21 december a.s. is de 
jaarlijkse Kerstviering voor PCOB-leden en 
senioren van de Opstandingskerk, Het Kant 1 
in Houten.
De dienst begint om 11.00 uur. Het thema van 
de viering is: God is dichtbij.
De dienst wordt geleid door seniorenpastor 
Lucia van Rouendal en wordt muzikaal 
ondersteund door het Woensdag Ochtend 
Koor.
Na afloop van deze viering wordt een lunch 
geserveerd. Deze zal om ongeveer 13.30 uur afgelopen zijn. Graag horen wij van 
u of u aanwezig zult zijn op 21 december. Wilt u dit doen voor 14 december? Geef 
even een belletje of mail naar Tineke Rossel, tel. 06-49217455, 
e-mail: tinekerossel@kpnmail.nl

Op woensdag 18 januari 2023 hebben 
we een Nieuwjaarsbijeenkomst gepland 
in het Wereldhuis, Dijkhoeve 1 (achter de 
Opstandingskerk). 
Aanvang 14.00 uur. Wilt u zich hiervoor ook even 
opgeven?
Tel. 06-49217455, e-mail: tinekerossel@kpnmail.nl

Groet vanuit Houten, Tineke Rossel

vorm van een VVV-bon van € 10. Oplossingen kunnen worden gestuurd uiterlijk 15 
januari naar het e-mailadres van de redactie: jrijksen55@gmail.com of per post: 
M. Rijksen, Prinses Marijkelaan 55A, 3738 DX Maartensdijk. 
Succes!

ALZHEIMERCAFÉ DE BILT

Uitnodiging  om naar het Alzheimer Café De Bilt te komen.
Wanneer?
Elke tweede dinsdagavond van de maand, behalve juli en augustus.
Welke onderwerpen?
13 december – Muziek en dementie
10 januari – Welke ondersteuning is er voor dementie in gemeente De Bilt?
14 februari – Gezond eten voor mensen met dementie
14 maart – Dementie, rouw bij leven
Hoe laat?
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma 
start om 20.00 uur 
en eindigt om 21.30 uur.
De toegang en koffie/thee is gratis.
Waar?
Bibliotheek Bilthoven, Het Lichtruim
Planetenplein 2, 3721 LH Bilthoven
Postadres?
Alida Melkert, coördinator Alzheimer Café De Bilt
Weteringwaard 9, 3984 PC Odijk
Inlichtingen en aanmeldingen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alida Melkert
T: 303 6562 977 - E: a.melkert-oosting@alzheimervrijwilligers.nl
www.alzheimer-nederland.nl/regios/zeist-en-omstreken
Organisatie?
Het Alzheimer Café wordt georganiseerd door Alzheimer Nederland, 
afd. Zeist e.o. i.s.m. Silverein en een casemanager dementie.

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE DE BILT

Voor dinsdag 13 december 2022 is er een uitgebre-
ide kerstbrunch georganiseerd bij Boerderij Fortz-
icht, Voordorpsedijk 35 in Groenekan. 
Tijd: van 11.30 tot 14.30 uur. Er is dan geen ontheff-
ing nodig voor de Voordorpsedijk. 
De kosten zijn € 22,50 voor leden (van afdeling De 
Bilt en Houten) en € 30 voor niet-leden. Dit kunt u 
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CONTACTPERSONEN HOUTEN

Mevr. C.W. Rossel-van Beek tel. 030 635 18 84 / E: tinekerossel@kpnmail.nl
Dhr. J.C. Siebrasse   tel. 030 637 68 44 / E: hanssiebrasse@hotmail.com
Dhr. J.R.  v.d. Werf   tel. 030 637 76 39 / E: j.r.werf1940@kpnmail.nl
Mevr. P. Westdijk-Kaastra tel. 030 231 82 24 / E:  pcwestdijk@planet.nl

DEADLINE VOOR DE KOPIJ VAN FEBRUARI: 

VRIJDAG 13 JANUARI 2023

KERSTKAART

Gezegende Kerstdagen
&

Voorspoedig Nieuwjaar

Met een hartelijke groet
namens het bestuur
van de zeven kernen

PCOB De Bilt en Houten

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

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

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 en VOA 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 



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.NL 
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

VOETKLACHTEN? 
BEZOEK ONS!


