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BERICHTEN VANUIT DE LEDENKRING DE BILT-HOUTEN

Overleden
Bilthoven: dhr. G.C. Scholten, Noord-Houdringelaan 80c, in de leeftijd van 92 jaar

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

Kroonjarigen in maart
80 jaar Bilthoven:   (5) mevr. A. Hoppesteijn-Broer
 Bilthoven: (10) mevr. G. Oudhof-v.d. Craats
85 jaar De Bilt: (13) dhr. M. Teunissen

Van harte gefeliciteerd met bovenstaande heuglijke feiten

Verhuisd
Bilthoven: naar én binnen D’Amandelboom, Noord-Houdringelaan 82:
mevr. M. Scholten-Hogerbrugge naar K 1; mevr. M.D.D. van Noort-Forma naar K 31;
mevr. W.E. de Kogel-Richter naar K 216; dhr. C. Verheij naar K 232

Een goede tijd gewenst in uw nieuwe omgeving

Opzegging
De Bilt:  mevr. A. Zelderen-van der Beek (naar verpleeghuis)
Houten: mevr. M.J. Korporaal-Blokland; dhr. C. van der Veen (naar verpleeghuis)

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

Woorden zijn vaak arm, de taal van het hart is rijk
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OM NOOIT TE VERGETEN

In de media is de afgelopen tijd veel gepubliceerd over de watersnoodramp van 70 
jaar geleden die plaatsvond op meer dan 150 plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland 
en Noord-Brabant. Er verdronken meer dan 1800 mensen, waaronder ruim 600 op 
Schouwen-Duiveland.
Waarom ik dat eiland expliciet noem, is vanwege het feit dat mijn man daar in 1980 
predikant werd.
Altijd leefde en leeft de herinnering aan de ramp nog voort bij de mensen.
Enkele weken geleden vond er in Ouwerkerk nog een speciale bijeenkomst plaats 
bij een monument daar dat wijst op die ramp. In die plaats verdronken de meeste 
mensen van het eiland.
Later werd mijn man predikant in de Betuwe. De kerk en de pastorie stonden achter 
de dijk van de rivier de Waal. Het was er prachtig wonen. Op de eerste verdieping 
keek je uit over de uiterwaarden en de rivier tot in Brabant.
In 1995 was ook daar een overstroming.
Op een dag dat ik op de openbare basisschool godsdienstles aan het geven was, 
kwam het bericht dat de school direct moest sluiten. Het dorp Dodewaard moest 
geëvacueerd worden wegens overstromingsgevaar, evenals een groot deel van de 
Betuwe.
Thuis hebben we direct wat spullen naar boven gebracht, maar net toen we dachten 
weg te gaan, kwam het bericht dat niemand weg hoefde. Het grootste gevaar was 
geweken vanwege het feit dat bij Ochten een dijkbreuk was. Het was trouwens één 
grote watermassa, waar je ook keek. Het water stond zo hoog dat je vanaf de dijk je 
handen wel kon wassen. 
Zulke herinneringen komen bij mij op als ik hoor over de ramp in Turkije/Syrië. Het is 
niet vergelijkbaar met elkaar, dat begrijp ik wel, maar toch…
Als je de beelden ziet van al die ingestorte plaatsen, je weet van mensen die nog 
onder het puin liggen en dat het dodental inmiddels al is opgelopen tot boven de 
45.000… dan voel je je zo machteloos.
Trouwens, over de hele wereld zijn rampen. Vaak veroorzaakt door droogte óf 
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overstromingen en daardoor weer hongersnoden.
En hoe komt dat? 
In Genesis 2 staat dat God de mensen de opdracht gaf om de aarde ‘te bebouwen 
en te bewaren’.
Nu is dat ‘bebouwen‘ wel goed gelukt, maar het ‘bewaren’?
Door mijn/onze manier van leven putten wij de aarde uit en maken er een puinhoop 
van. 
Hopelijk krijgen wij meer inzicht hoe wij wel die aarde kunnen ‘bewaren’ en wellicht 
weer aan de opbouw kunnen werken voor volgende generaties.
Laten wij daarom bidden voor de jonge mensen die nog een heel leven voor zich 
hebben en dat ze ook mogen geloven wat Lied 445 van het Liedboek ons voorzingt:

Ruwe stormen mogen woeden,
Alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

Nellie Teekens-Krijgsman

VERSLAG PCOB LEDENMIDDAG

op 14 februari in het Wijkgebouw bij de Zuiderkapel te Bilthoven.

‘Fijn, dat er deze middag zoveel belangstelling is’, zo worden we hartelijk begroet 
door Ron de Graaf. Een bijzonder welkom voor dhr. Rien Mouw uit Doornspijk. Hij 
gaat vanmiddag met ons zwerven over de Veluwe.
Op deze Valentijnsdag leest Ron Psalm 146: Gods liefdesverklaring voor ons.
We zingen uit deze psalm en na gebed is het woord en beeld aan de heer Mouw.
We beginnen in de winter. Dikke mistflarden gaan over de winterbossen en met 
ijs getooid worden dit prachtige beelden. Toch is er wel leven in het bos. De 
edelherten leven in roedels, de geslachten gescheiden. Ook kunnen we moeflons 
tegenkomen, wilde haarschapen. Ze leven al meer dan 100 jaar in ons land en zijn 
een gemakkelijke prooi voor de wolven.
Daar komt Reintje, een moervos de heide op geslopen; op zoek naar een rekel, een 
mannetjesvos. Met haar spitse snuit ruikt ze feilloos alle geuren Soms is het vechten 
geblazen met soortgenoten.
De bevroren rietkraag lijkt wel een poollandschap. En kruiend ijs doet het hart van 
de fotograaf sneller kloppen. Soms zijn er wel bergen van 2 of 3 meter hoog.
Dan volgt de dooi en komt het voorjaar.
Maar eerst gaan we op bezoek bij meerdere oude vrienden van de heer Mouw. Zij 
leven nog op een authentieke manier. Zo is er een mevrouw van 90 jaar die iedere 
dag haar enige koe melkt. Soms ziet de oude boerderij eruit als een museum. 
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Er hangt een bakelieten telefoon en er wordt gelezen uit prekenboeken. Op 
zaterdagmiddag krijgt alles een goede beurt en is het netjes voor de zondag.
Zoek je een onderdeel voor je Kreidler motorfiets, dan moet je zijn bij Arie in 
Ederveen.
Het is een manier van leven die mensen niet willen opgeven.
In de lente horen we het fluiten van de merel. Ooievaars komen terug uit Afrika na 
een reis van 5000 kilometer; ze klepperen er vrolijk op los als ze hun vaste partner 
weer begroeten.
De grote bonte specht wordt wel de timmerman van het bos genoemd. Door een 
schokdemper bij zijn hersenen kan hij urenlang beitelen zonder hoofdpijn te krijgen.
Daar komen de kleine wilde zwijntjes aan in hun streepjespyjama. Moederzeug 
moet goed opletten, want vader (keiler) ziet zijn kinderen wel eens aan voor 
wandelende karbonaadjes. Ze nemen graag iedere dag een modderbad om daarna 
het ongedierte van hun lichaam weg te schuren aan een boom.
Tot slot gaan we naar de herfst. De tijd van prachtige paddenstoelen en de 
vogeltrek.
We horen een mysterieus geluid. De anders zo 
rustige edelherten worden onrustig: de bronsttijd is 
aangebroken. Het plaatshert bewaakt zijn roedel 
tegen bijherten. Er komt een waarschuwing voor de 
concurrenten: pas op, kom niet te dichtbij. Er wordt 
soms flink gevochten, waarbij het geburl tot ver in de 
omtrek te horen is. Dit is een gebeuren wat ’s nachts 
plaatsvindt in onze Veluwse bossen.
Aan het eind gekomen bedankt Ron de heer Mouw voor zijn indrukwekkende 
beelden. De natuur kwam voor ons tot leven! Ron besluit de middag met een 
gedicht van Nel Benschop en wenst ons allen welthuis.

Marianne Westeneng

Afdeling DE BILT                                  
Secretariaat      

Rogier v.d. Weijdenlaan 29
                                                          3723 BD Bilthoven
                              Tel. 030-2286381

UITNODIGING

tot het bijwonen van de 22e Algemene Ledenvergadering
van de PCOB–afdeling De Bilt op dinsdag 14 maart 2023
om 14.30 uur in het wijkgebouw bij de Zuiderkapel, Boslaan 1 te Bilthoven

AGENDA
• Opening door de voorzitter, mevr. H.G. Rijksen-Landman
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• Vaststellen agenda
• Notulen van de ALV 2022 (bijgevoegd)
• Mededelingen/ingekomen stukken
• Jaarverslag secretaris (bijgevoegd)
• Jaarverslag penningmeester (bijgevoegd)
• Voorstel betreffende begroting en contributie 2024
• Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2022
• Benoeming kascontrolecommissie 2024
• Benoeming nieuw reservelid
• Bestuursverkiezing 
 • Aftredend (tussentijds) en niet herkiesbaar is mevr. H.C.    
  Ockhuijsen-Hus
 • Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. R.W. de Graaff
 • Voorstel invulling voor eerder ontstane vacature: dhr. Th. Aalbers,  
  Bilthoven
  (zie het artikel van zijn hand in deze nieuwsbrief)
  Tot 12 maart kunnen namen van (tegen)kandidaten worden   
  ingediend, mits voorzien van 10 handtekeningen. 
12. Functieverdeling 
13. Rondvraag
14. Pauze
15. Na het huishoudelijk gedeelte zal Ron de Graaff een lezing houden over:  
 ‘De reis van je leven’
16. Sluiting

Het bestuur hoopt op een goede opkomst!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
M. Westeneng-Schep, secretaris

JAARVERSLAG VAN PCOB-AFDELING DE BILT OVER HET JAAR 
2022 

BESTUUR
Per 1 januari 2022 was het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter:   Mw. H.G. Rijksen-Landman, Maartensdijk
Vicevoorzitter:   Mw. H.C. Ockhuijsen-Hus, Bilthoven
Secretaris:   Mw. M. Westeneng-Schep, Bilthoven
Algemene leden: Mw. A. v.d. Veen-Stijlaart, Groenekan
   Dhr. R.W. de Graaff, Maartensdijk
Financieel administrateur: Dhr. H. Oskam, De Bilt

Het bestuur vergadert plm. 8 keer per jaar.
Sinds enkele jaren zijn dan ook enkele contactpersonen van afdeling Houten 



6

aanwezig in het kader van de samenwerking.

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Mw. H.G. Rijksen-Landman
Dhr. R.W. de Graaff

LEDENBESTAND
Het ledental op 1 januari 2022 was 288.
Er kwamen 8 nieuwe leden bij.
Door overlijden verloren we dit jaar helaas 15 leden.
21 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd, deels door verhuizing naar elders.
Het ledental op 31 december 2022 kwam hierdoor op 260.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
In verband met corona werd er dit jaar geen jaarvergadering gehouden.

LEDENBIJEENKOMSTEN
Verschillende activiteiten moesten door corona begin dit jaar helaas worden 
gecanceld.
Zo ook de in januari geplande brunch bij boerderij ‘Fortzicht’ 
Maar in maart was in de nieuwsbrief te lezen: Fijn! We mogen weer!
Op 5 april was er een ledenmiddag waar dhr. R. van Eck uit Doorwerth vertelde over 
de 10 Unesco Wereld Erfgoederen in Nederland.
Op 17 mei was er toch een brunch bij fam. Westeneng in Groenekan.
Op 20 september nam de heer Aart Haverkamp ons mee in Gods wondermooie 
schepping.
Jammer dat de geplande bustocht naar Bennekom op 11 oktober niet kon doorgaan 
wegens te weinig belangstelling.
Mevr. Zimmer uit Ermelo liet ons op 8 november genieten van humor en ernst in de 
trouwzaal.
Op 13 december was er een kerstbrunch in boerderij ‘Fortzicht’.

COMMISSIE LIEF EN LEED
Ondanks de coronamaatregelen kon dit werk toch doorgang 
vinden.
Onze afdeling is verdeeld in 8 wijken. Voor iedere wijk is er 
een bezoekdame/heer. De coördinatie voor De Bilt-Bilthoven 
berust bij mw. H.C. Ockhuijsen-Hus; voor Groenekan en 
Maartensdijk bij mw. A. v.d. Veen-Stijlaart en mw. J. Bos; voor 
Westbroek bij mw. G. Franken.
Zij leven mee met onze leden door een kaart of een bezoekje 
in diverse omstandigheden.

DE NIEUWSBRIEF EN MAGAZINE KBO/PCOB
Samen met afdeling Houten en met KBO De Bilt worden de activiteiten vermeld in 
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onze nieuwsbrief 
onder redactie van mw. H.G. Rijksen-Landman. In 2022 zijn 9 nieuwsbrieven 
samengesteld.
Het landelijke magazine verschijnt 10x per jaar.

INDIVIDUELE BELANGENBEHARTIGING.
Voor persoonlijk advies en ondersteuning kan een beroep worden gedaan op de 
heer H.T. Pama, onze VOA (Vrijwillige Ouderen Adviseur).

BELASTINGHULPEN
Ook nu weer stonden 2 belastingconsulenten klaar om tegen een kleine 
onkostenvergoeding te helpen bij het verzorgen van de belastingpapieren: de heren 
H.T. Pama en J. Oskam.
Dit is bedoeld voor mensen met AOW en een klein pensioen. Hiervan wordt veel 
gebruik gemaakt.

MANTELZORGDAG
Dit jaar werden opnieuw op de ‘Dag van de Mantelzorg’ veel mensen blij gemaakt 
met een attentie.

Bilthoven, Marianne Westeneng

JAARVERSLAG PCOB-AFDELING HOUTEN 2022

Op 13 april 2022 was er de Passieviering in de Opstandingskerk o.l.v. ds. Matthijs 
Jonker, samen met het cluster Seniorenpastoraat van de Opstandingskerk.
Op 27 mei was er ook een bijeenkomst in deze kerk met de heer J. Sussenbach uit 
Houten. Thema: ‘De grootheid van God te zien in de sterrenwereld’.
Op 18 augustus waren de bezorgers en de dames van Lief en Leed uit Houten 
uitgenodigd om samen met de vrijwilligers van De Bilt te genieten van een 
pannenkoekenmaaltijd in de Lage 
Vuursche.
Vanuit Houten waren we met 10 
personen.
Ons PCOB-lid Alex Feith verzorgde op 
7 oktober in de Opstandingskerk een 
lezing met beeld over de geschiedenis 
van de Nederlandse Spoorwegen, traject 
Utrecht - Culemborg en - Geldermalsen. 
Dit was een zeer mooie middag; vooral het filmpje over de verplaatsing van het 
Station Houten sprak eenieder wel aan.
Op 21 december was er de adventsviering o.l.v. mevr. ds. Van Rouwendal. Het 
cluster Seniorenpastoraat van de Opstandingskerk verzorgde deze adventsviering 
samen met de PCOB; het WOK-koor zong kerstliederen en na de viering was er een 
lunch.
Het ledental is in het jaar teruggelopen naar 93 door overlijden, verhuizing en 
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opzeggingen.
Met ingang van 1 januari 2023 zijn we officieel overgegaan naar afdeling De Bilt. 
We hebben hier in Houten geen bestuur meer. Wel wordt er nog een bestuurslid 
gevraagd voor de gefuseerde afdeling De Bilt-Houten. Momenteel gaan we om de 
beurt naar de bestuursvergadering.
Ook nu weer stond dhr. J. Siebrasse klaar om als belastingconsulent te helpen bij 
het verzorgen van de belastingpapieren:
Helaas zijn afgelopen jaar 3 bezorgers en 1 Lief en Leed-dame gestopt.
Met wat omzettingen is de bezorging van de wijken van mevr. Westdijk, mevr. 
Hoogewoud en dhr. Middelkoop opgelost door inzet van dhr. Siebrasse en mevr. V.d. 
Zijden. 
De wijk Lief en Leed van mevr. Hoogewoud (11 adressen) is nog niet ingevuld. Het 
gaat om de wijk de Weiden, de Velden, de Sloten. Mocht u dat willen doen, dan kunt 
u contact opnemen met een van de coördinatoren.
Met ingang van 2023 is ook mevr. Rossel gestopt met haar bijdrage als coördinator 
bijeenkomsten. Ook dit is nog niet ingevuld. Blijft u in de Nieuwsbrief letten op de 
bijeenkomsten in Houten, maar u bent ook welkom bij de bijeenkomsten van De Bilt.

Namens de afdeling Houten 
Jan van der Werf

KEN UW BESTUURSLID

Theo Aalbers (71) draait sinds september 2022 mee 
in het bestuur van de PCOB de Bilt om te kijken of het 
wat voor hem is. Bij dezen stelt hij zich aan ons voor:

‘Ik ben echt iemand van de inhoud. 
Tot mijn 67e werkte ik bij het RIVM. Ik begon daar 
in 1986 na een promotie op het gebied van hart- en 
vaatziekten aan de TU in Delft. We zijn toen ook in 
Bilthoven komen wonen en hebben er vier kinderen 
grootgebracht, die inmiddels al lang het huis uit 
zijn. Later ben ik overgestapt naar het Planbureau 
voor de leefomgeving, waar ik mij vooral bezig hield 
met Milieubeleid. In 2014 ben ik weer teruggegaan 
naar het RIVM naar de Milieu Ongevallen Dienst 
en het Landelijk Meetnet Terroristische Aanslagen, 
een organisatie die metingen doet in geval van een 
aanslag met chemische, biologische of radioactieve stoffen.
Vanaf november 2017 tot maart 2022 was ik fractievoorzitter van de ChristenUnie 
in De Bilt. Ik heb dit werk met toewijding gedaan, maar wilde na deze raadsperiode 
het stokje aan de volgende generatie overdragen. Dat is Connie Brouwer geworden. 
Ik vond het mooi werk, maar ook veel werk. Ik was drie avonden per week weg. 
Ook niet altijd even gezellig voor mijn vrouw. En dit zijn toch de beste jaren van mijn 
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pensioen.
‘Omzien naar elkaar’: het zit diep in mijn wezen en in mijn ambitie. Het lijkt hier 
allemaal zo goed geregeld, maar kijk hoe moeilijk vluchtelingen een status krijgen 
en hoe er vanuit de overheid wordt bezuinigd op het sociale vangnet, ook voor 
ouderen. Mensen die juist extra support vanuit de overheid nodig hebben, zijn vaak 
het minst mondig. Die hoor je niet massaal bij beleidsplannen die hen hard raken. 
Mensen die het moeilijk hebben zijn te druk met overleven. Voor hén wil ik opkomen. 
Het raadslidmaatschap heeft me ook veel politieke contacten in De Bilt opgeleverd 
en dat kan nuttig zijn voor de PCOB en haar leden. 
Nu ik wat meer tijd heb, ga ik ook vanuit deze levensovertuiging mijn tijd besteden 
in de steunfractie van de ChristenUnie en als secretaris van het bestuur van de 
ChristenUnie. Voorts doe ik nog aan mantelzorg en ander vrijwilligerswerk. De 
PCOB past daar ook bij.’ 

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

Gelukkig hebben al veel mensen 
hun contributie betaald, maar nog 
niet allemaal.
Vandaar een dringend verzoek om 
dat zo snel mogelijk in orde in te 
maken.
Na 30 juni wordt de toegezonden 
acceptgiro nl. niet meer geaccepteerd door de banken!
Zoals u weet is de contributie voor een alleenstaande € 30 en voor een echtpaar € 
50 euro.

ACTIVITEITENCOMMISSIE DE BILT

Dinsdag 14 maart
Algemene Leden Vergadering.
Plaats en tijd: zie bovenstaande uitnodiging

Noteert u ook alvast de volgende data?
Dinsdag 11 april
Ledenmiddag in het teken van Johannes de 
Heer. 
Vertellingen over zijn leven met muziek en 
samenzang uit de bekende liederenbundel.
Plaats: De Voorhof bij de Dorpskerk in De Bilt, 
Burg. De Withstraat 29a.
Tijd: 14.30 -16.30 uur
(Collecte ter bestrijding onkosten)
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Dinsdag 23 mei
Lunchbijeenkomst in de landelijke omgeving van De Dassenburcht, Korssesteeg 2 te 
Westbroek.
Verdere gegevens volgen nog.

ACTIVITEITENCOMMISSIE HOUTEN

Woensdag 5 april om 10.30 uur is er de jaarlijkse 
(Senioren) Passieviering in samenwerking met de 
Opstandingskerk. Seniorenpastor ds. Lucia van 
Rouwendal gaat voor en medewerking is er van het 
WOK(woensdagochtendkoor) onder leiding van Anja van 
Velsen.
Na afloop is er koffie met wat lekkers. Wees welkom! 

Groet vanuit Houten, Tineke Rossel

ACTIVITEITEN KBO DE BILT

De 5-daagse reisjes zijn weer bekend!
• Maandag 1 t/m 5 mei naar 
Ootmarsum  - kosten € 575
• Maandag 19 t/m 23 juni naar Bremm 
/ Moezel – kosten € 575
Toeslag in beide hotels voor 
eenpersoonskamer € 100
Opgeven zo spoedig mogelijk! Op KBO mobiel 
06 360 44 271

DEADLINE VOOR DE KOPIJ VAN APRIL: VRIJDAG 17 MAART 2023
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TER OVERDENKING IN DE 40-DAGENTIJD 

Ongewenst als baby
Vluchteling als kind
Onbegrepen als jongen
Verworpen in Zijn eigen stad
Uitgelachen door de menigte
Bedreigd door religieuze leiders
Verraden door Zijn vrienden
Veroordeeld door de overheid
Verlaten door God
Om te sterven…
Te sterven aan een kruis

Maar dan…
Opgestaan uit de doden!
Om iedere baby gewenst te maken
Om elke vluchteling onderdak te bieden
En iedere jongere een levensdoel
Om van iedere stad een plaats te maken
Waar Hij aanbeden wordt
Opdat elke menigte gezegend wordt
Om Zijn vrienden de kracht te geven
Om voor Zijn Naam uit te komen
Om binnen en buiten de kerk 
Zijn Naam te doen horen
Opdat een ieder die in Hem gelooft
Niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft!
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TA
L

19.248
   

15.097
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BEGROTING PCOB AFD DE BILT - HOUTEN

B = Begroting
W = Werkelijk

JAAR: 2023 B 2022 W

B A T E N

Contributies 9.720      10.330    
Lief en Leed 900         852         
Bijdragen Dagreizen 4.600      -          
Bijdragen Jaarlijkse brunch 1.500      1.215      
Koffiemandje 100         85           

Opbrengst advertenties 1.200      1.170      
Rente 12           4             
Giften 150         135,00     
Rabo clubactie 300         308,91     
Tekort 766         998         

19.248    15.097    
L A S T E N

Afdracht Nieuwegein 7.198      7.832      
Nieuwsbrief 2.200      2.295      
Bijeenkomsten 800         785         
Sprekers 500         390         
Secr/administr kosten 100         97           
Lief en Leed 700         677         
Vrijwill. Bijeenkomst 700         695         
Dagreizen 4.600      -          
Jaarlijkse brunch 1.650      1.650      
Bankkosten 400         245         
Overige 400         431         
Voordelig saldo -          -          

19.248    15.097    

Het Afdelingsbestuur stelt de volgende contributies voor:
Individuele leden € 30 (gelijk aan 2022)
Per leefverband/echtpaar € 50 (gelijk aan 2022)

Laatste weekend maart!
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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
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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

Contactpersonen Houten
Mw. C.W. Rossel-van Beek Houten  030-6351884    
Dhr. J.C. Siebrasse Houten  030-6376844       
Dhr. J.R. v.d. Werf Houten  030-6377639        
Mw. P. Westdijk-Kaastra Houten  030-2318224    

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

Belastinginvuller
Dhr. H.T. Pama      Bilthoven                06-51587402
Dhr. J. Oskam        Bilthoven                030-2204437
Dhr. J.C. Siebrasse Houten  030-6376844

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

Activiteitencommissie
Dhr.  R.W. de Graaff                   Maartensdijk      06-15667206 
Mw. H.G. Rijksen-Landman      Maartensdijk       0346-212343
Mw. C.W. Rossel-van Beek Houten  030-6351884

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 



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!


