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BERICHTEN VANUIT DE LEDENKRING DE BILT-HOUTEN

Overleden
Bilthoven:  mevr. C. Hordijk-Bukman, Nrd-Houdringelaan K 140, in de leeftijd van 100 jaar
De Bilt:   dhr. C. van Harselaar, Prof. V.d. Waalsweg 12, in de leeftijd van 83 jaar
De Bilt:  dhr. W.J. de Rooij, Prof. dr. P.J.W. Debeijeweg K 71, in de leeftijd van 97 jaar
Maartensdijk:  mevr. N. Bosman-Dijkhuizen, Maertensplein 157, in de leeftijd van 86 jaar

Kroonjarigen in december
85 jaar Houten:    (8) mevr. H. Hoogewoud

Kroonjarigen in januari
80 jaar Bilthoven:  (18) dhr. G. van Ingen

Kroonjarigen in februari
80 jaar De Bilt:  (24) mevr. J. Ruitenbeek-Guikema
85 jaar Houten:  (20) dhr. B. Wallet
90 jaar Houten:  (14) mevr. G.H. Kirchner-van Vianen

Van harte gefeliciteerd met bovenstaande heuglijke feiten

Verhuisd
Bosch en Duin: mevr. A.M.M. van Vulpen-Lammers naar Goudvinklaan 20, Bilthoven
Westbroek:       mevr. G. Franken naar Maertensplein 130, Maartensdijk

Een goede tijd gewenst in uw nieuwe omgeving

Opzegging
Bilthoven:         mevr. K. Teunissen; dhr. J. Reitsma (verhuisd naar Maarssen)
De Bilt:         mevr. J.G. v.d. Mark-Kuus
Groenekan:      dhr. G. Barneveld (verhuisd naar Hilversum)
Maartensdijk:			mevr.	A.W.M.	Stijlaart-Griffioen	(verhuisd	naar	Hilversum)
Westbroek:  dhr. J. Veldhuizen

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

Soms is een luisterend oor het enige dat je hart nodig heeft
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Borduurwerk

Mijn leven is een weefsel tussen mijn God en mij.
Niet ik kies de kleuren; heel doelbewust werkt Hij.
Soms weeft Hij er verdriet in en ik, door onverstand,
Vergeet: Hij ziet de boven- en ik de onderkant.

Als ’t weefgetouw zal rusten en de spoel schiet niet meer om,
Zal God het doek ontvouwen en verklaart Hij het ‘waarom’.
Hoe nodig donkere draden zijn in des Wevers hand
Naast goud- en zilverdraden.
Zó komt zijn plan tot stand.

Een hartelijke groet aan u allen,

Mini Rijksen-Landman

VERSLAG KERSTBRUNCH DE BILT

Op 13 december zijn we met 26 leden 
in boerderij ‘Fortzicht’ in Groenekan 
samengekomen.
Op deze winterse dag is de reis erheen 
prachtig met veel rijp op de bomen en 
weilanden.
De zaal binnengekomen beginnen we 
spontaan te watertanden! Veel heerlijkheden 
staan al voor ons opgesteld, maar vooraf is er 
koffie	of	thee	met	gebak.
Om 12 uur opent onze voorzitter de middag 
met het lezen van het Adventsevangelie uit 
Jesaja 9 en gebed. We zingen ‘Hoe zal ik U 
ontvangen?’
Na heerlijke tomatensoep uit een glas mogen 
we zelf een keus maken uit allerlei bijzonder 

DE SCHOMMELSTOEL EN HET WEEFGETOUW

Het nieuwe jaar heeft zijn intrede gedaan met twaalf nieuwe maanden in het 
vooruitzicht. Wat zullen ze ons brengen? Zal ik genezen van mijn kwaal? Zullen de 
zorgen te dragen zijn? 
We hopen dat meer voorspoed dan moeite ons deel zal zijn.
Koning David bezong het ook al in zijn tijd, zo’n 3000 jaar geleden:
‘Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst 
en noden.’
Zuchtend kun je zo je gedachten laten gaan. Waar je hart mee vervuld was in het 
oude jaar, nam je mee de drempel van 2023 over. Overal neem je jezelf mee naartoe 
en de omstandigheden blijven vaak gelijk, in eigen kleine kring en in wereldverband. 
Eigenlijk is het met al onze bezorgdheid, hoe goed ook bedoeld, maar een troosteloze 
zaak.
Corrie ten Boom -u kent haar vast wel- heeft op dit vlak veel bijzondere positieve 
uitspraken gedaan.
Eén ervan is:
‘Bezorgdheid is als een schommelstoel: wel in beweging, maar geen vooruitgang…’
Ook haar leven was vol zorg en angst. Ze kende aanvechting en verdriet en moest 
onbegrepen wegen gaan. Maar haar goede God leerde haar en ook ons vandaag, dat 
de kracht niet in mensen ligt. Dat Hijzelf in vermoeide en bezorgde harten wil komen 
met troost en hoop. Luister, Hij zegt het Zelf: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ Al het 
oude heeft te maken met onze gebrokenheid, onvolmaaktheid en onbekwaamheid. 
Het nieuwe begint daar waar Christus in ons leven komt. 
Dan komt er uitzicht, perspectief! 
Natuurlijk moeten we wel zorgen voor onszelf, maar het is een kunst en een gunst als 
we niet overbezorgd zijn en leren leven bij de dag.
Hoe onze weg ook zal lopen in dit jaar: in Gods hand ligt mijn leven.
Corrie ten Boom dichtte in vol vertrouwen:
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lekkere creaties.
Op deze middag vertelt Ron de Graaff een zelfgeschreven verhaal. Het gaat over de 
liefde van een moeder die haar weggelopen dochter gaat opzoeken in Amsterdam. 
‘God houdt van jou’ is de boodschap die wordt doorgegeven. In blauwe neonletters 
te lezen op een gevel dichtbij het station.
Tot slot volgt er nog een hartige ronde van bitterballen en saucijzenbroodjes.
We zingen het ‘Ere zij God’, waarna Mini de middag afsluit met de zegen van St. 
Patrick. Zeer voldaan keren we huiswaarts.

Marianne Westeneng

VERSLAG ADVENTSVIERING HOUTEN

Op 21 december jl. was de jaarlijkse Adventsviering van de PCOB–leden en de 
senioren van de Opstandingskerk. De dienst werd gevierd met 120 bezoekers. 
Seniorpastor Lucia van Rouendal leidde de dienst en het Woensdag Ochtend Koor 
gaf zijn muzikale medewerking. Aan de hand van lezingen uit de evangeliën van 
Lucas	en	Matteüs	werden	figuren	in	de	kerststal	geplaatst.	

Na	afloop	van	de	viering	werd	een	lunch	
geserveerd, waarna men met een gevoel van 
verbondenheid met elkaar weer naar huis ging.

Hans Siebrasse

VERSLAG LEDENMIDDAG DE BILT 

Op 10 januari jl. zijn we bijeen in het Wijkgebouw bij de Zuiderkapel in Bilthoven.
We worden hartelijk welkom geheten door onze voorzitter, mw Rijksen. Een 
bijzonder welkom voor de heer Wouter van Empelen. Hij komt ons vanmiddag iets 
vertellen over ‘Artsen zonder grenzen’. Mini houdt een inleiding n.a.v. 1 Joh. 4. Na 
gebed en samenzang -‘Neem mijn leven, laat het Heer’- is het woord aan de heer 
Van Empelen.
Sinds 1990 is deze al betrokken bij ‘Artsen zonder grenzen’ (AZG). Jarenlang als 
landencoördinator en nu als voorlichter. Deze organisatie is voortgekomen uit het 
Rode Kruis. Met hen wordt samengewerkt, maar AZG is onafhankelijk. Zo werken ze 
bijvoorbeeld ook in Rusland.
Helaas zijn er ook nu nog steeds overal op de wereld oorlogen, natuurrampen zoals 
overstromingen en aardbevingen. Verder horen we over de ziekten ebola, malaria 
en cholera.
Vanmiddag beginnen we in Zuid-Soedan. Dit land is 15 keer zo groot als Nederland 
en sinds 2011 onafhankelijk. Helaas zijn er twee stammen die elkaar bevechten en 
elkaars koeien stelen. Een burgeroorlog, droogte en overstromingen hebben tot 

gevolg dat 2,5 miljoen mensen op de vlucht zijn in hun eigen land en ver daarbuiten.
Sinds 1985 biedt AZG daar medische hulp. 3500 medewerkers van 140 
nationaliteiten bieden basisgezondheidszorg, hulp bij chirurgie, moeder-en-kindzorg, 
vaccinaties en ondervoeding.
Ook hebben veel mensen last van een klein gevaarlijk zandvliegje, de kala-azar.
AZG werkt in het plaatsje Leer. Door de oorlog is daar alles verwoest en het 
ziekenhuis geplunderd. Er werd uitgeweken naar Thonyor en opnieuw begonnen 
met een mobiele kliniek. Dit is in een moerasgebied op een eilandje. Voedsel wordt 
gedropt door vliegtuigen.
Na de pauze gaan we naar het werk van AZG in Oekraïne. Al snel na het begin van 
de oorlog wordt hulp verleend. Er zijn 122 medewerkers en honderden vrijwilligers. 
In eerste instantie gaat de hulp via Polen. Kleding, slaapzakken tegen de kou, 
medisch materiaal en medicijnen zijn hard nodig. Zieken worden vanuit het zuiden 
vervoerd naar Lviv aan de grens met Polen. Hiervoor zijn twee medische treinen 
ingericht. De ene is bedoeld als ziekenhuis en de andere als intensive care. Die 
rijden nu door het hele land en worden gebruikt voor medische evacuaties. Een 
moeilijke vraag is altijd de ‘triage’: welke mensen moeten we het eerste helpen? 
We zien ook beelden uit Charkov waar mensen wonen in de metro.
Aan het einde van deze indrukwekkende middag bedankt Mini de heer Van Empelen 
met	een	donatie.	Een	extra	gift	voor	dit	doel	in	het	koffiemandje	is	welkom!	Dank	
voor het mooie bedrag van € 71,50.
We zingen ‘Laat m ’in U blijven, groeien, bloeien’ en de voorzitter wenst ons allen 
welthuis.

Marianne Westeneng

PREEKSTOEL EN KERKENRAAD

Een kansel of (s)preek(ge)stoel(te) is een verhoogde plaats 
in een kerk van waaraf de geestelijke spreekt. Ondanks het 
woord preekstoel doet hij dat gewoonlijk staande, al kan ook 
een zitplaats ingebouwd zijn. De preekstoel staat symbool 
voor de berg van waarop Jezus Christus predikte.
De traditionele kansel is een kleine ruimte, vaak met een 
toegangsdeurtje, waarachter het onderlichaam van de 
voorganger niet zichtbaar is. In moderne protestantse kerken 
is de kleine kansel vervangen door een podium waarop ruimte 
is voor meer activiteiten.
In de 19e eeuw werd een dominee benoemd in een Fries 
dorpje. De kerk had echter een hoge preekstoel en laat deze 
predikant nu last van hoogtevrees hebben…. Hij besloot om niet te preken vanaf de 
hoge troon, maar vanuit de achterzijde van de kerk. De kerkenraad kon zich daar 
niet in vinden en wilde dat hij voorin de kerk ging staan. Uiteindelijk werd de Kuip 
verlaagd en de dominee durfde de preekstoel alsnog te bestijgen.
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Wie was in die tijd de Kerkenraad?
Tot ongeveer 1800 was de kerkenraad niet zelfstandig, maar stond onder toezicht 
van de magistratuur van de stad (burgemeester en wethouders).
De magistraten bepaalden wat er in de kerk gebeurde, welke predikanten er 
benoemd werden en wat deze al dan niet mochten verkondigen. Tot ongeveer 1850 
hoefden de kerkvoogden geen binding te hebben met de toenmalige Hervormde 
Gemeente. Kerkvoogden werden gekozen en benoemd door de magistratuur; niet 
vanwege kerkelijke betrokkenheid, maar gekozen uit de groep notabelen van de 
stad. 
Het was vroeger niet ongebruikelijk dat buitenkerkelijken of ‘anders’ gelovigen 
(Doopsgezinden, Rooms-Katholieken of Lutheranen) benoemd werden tot 
kerkvoogd.

Jan van der Werf

GEUREN VAN VROEGER

Een geur opent deuren in je geheugen die anders gesloten blijven. Heel bijzonder! 
In een milliseconde waan je jezelf weer terug bijv. in de jaren ‘80. 
Welke luchtjes doen dat?

Tabac
Mannengeuren waren ‘not done’. Die van de vrouwen prikkelden de neuszenuw. Als 
er	echter	een	aftershave	flesje	bij	de	wastafel	stond,	was	de	kans	groot	dat	dit	Tabac	
was. Het merk is al op de markt sinds 1959. Tegenwoordig heeft het niet meer die 
geurkarakteristieken	die	het	vroeger	had.	Daarvoor	zul	je	een	oud	flesjes	op	de	kop	

moeten tikken.

4711
Grote kans dat deze geur associaties oplevert met je oma. Of je oude 
tante, die altijd prikte als ze je een zoen gaf. 4711 werd massaal 
gebruikt door vrouwen op leeftijd. Het kwam uit Duitsland. ’Echt 
Kölnisch Wasser’ prijkte er op het etiket. Maar in Nederland dacht 
Jacq.	Boldoot:	‘Dat	kan	ik	ook!’	Zijn	flesje	was	volgens	hem	de	echte	
‘Odeklonje’. Zo noemde hij het ook. Boldoot had dezelfde vorm, maar 
het etiket was blauw in plaats van groen.

Silvo en Brasso
Silvo-poets bestaat al bijna 100 jaar. Het werd uitgevonden in 1921. Poetsen lijkt 
toch vooral een bezigheid uit het verleden en je ziet het nog voor je. Je moeder die 
aan	tafel	zit	met	een	oude	lap.	De	dop	gaat	van	de	fles.	Ze	dipt	een	beetje	Silvo	op	
de lap en ze wrijft het bestek ermee in. Het wonder geschiedt. Het bestek glanst 
weer alsof het nieuw is. Moeder blij! Ruik je die karakteristieke geur nog die uit het 
busje kwam?

Hetzelfde geldt voor Brasso. Kandelaars en andere spulletjes ondergingen een 
gedaanteverwisseling door een beurt met deze koperpoets.

Fa-zeep (met de wilde frisheid van limoenen)
De reclamespot herinneren we ons zeker nog wel: een dame die een rivier in rent. 
Uit de Fa-zeep walmde een soort dennenlucht. Volgens fabrikant Fa was het echter 
de geur van limoenen. De wilde frisheid van limoenen dus. ’t Is maar dat je het weet.

Shampoo met appeltjesgeur
Opeens drong de fruitmand de badkamer binnen. In de jaren ‘80 was er een run op 
shampoos die zowaar onze haren naar appeltjes deden ruiken. Het werd een rage. 

• Wellicht met eigen herinneringen aan te vullen.
• Leuk om die via de mail door te geven aan de redactie, zodat we die in een 

volgende nieuwsbrief kunnen delen met elkaar!

CONTRIBUTIE 2023 VOOR DE BILT EN HOUTEN

Het jaar 2023 is al even begonnen. Gelukkig kunnen er weer diverse activiteiten 
plaatsvinden, zowel in De Bilt als Houten. Ook gaan er achter de schermen 
bepaalde zaken door vanwege ons lidmaatschap, waaraan tevens een prijskaartje 
hangt. Als u de contributie voor 2023 nog niet hebt betaald, ontvangt u tegelijk met 
deze nieuwsbrief een acceptgirokaart. Daarop zijn al diverse gegevens ingevuld: 
uw naam, uw IBAN–nummer (indien bekend) en 
rekeningnummer + naam van PCOB De Bilt. Wilt 
u controleren of deze gegevens juist zijn en evt. 
aanvullen? 
Misschien is er voor hen die onlangs lid zijn geworden nog geen acceptgiro 
bijgevoegd. Wilt u dan uw bijdrage overmaken op bankrekening 
NL 61 RABO 0 3783 44 935 t.n.v. PCOB De Bilt. 
De volgende contributiebedragen gelden ook voor dit jaar:
• Voor alleenstaande leden € 30
• Voor echtparen/leefverbanden € 50
Daarnaast vragen wij van u –indien mogelijk– een kleine extra bijdrage voor het 
fonds ‘Lief en Leed’. Zowel in Houten als De Bilt is een grote groep bezoekdames/
heren het hele jaar door bezig om met een bescheiden budget toch aandacht 
te geven aan leden in bijzondere situaties. Vele kleine giften maken één grote! 
Bovenstaande opmerking blijft van belang, omdat wij geen gemeentelijke 
subsidie meer ontvangen. 
Aan het begin van het nieuwe jaar moet de afdracht over het eerste halfjaar al aan 
het hoofdkantoor worden voldaan. Mogen we daarom op uw spoedige betaling 
rekenen? Het kost nl. veel tijd en geld om aanmaningen te moeten sturen. Bij 
voorbaat dank voor uw medewerking!
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Wellicht ten overvloede delen we u mee dat alleen leden van de 
ouderenbonden of vakbonden gebruik kunnen maken van de zeer voordelige 
belastinginvulhulp (zie informatie hieronder) en van andere kortingen. Zie de 
webshop op de landelijke site www.kbo-pcob.nl
U kunt er maximaal gebruik van maken!

EXTRA AANVULLING!

LET OP! De acceptgiro verdwijnt in de loop van 2023!
Bij dezen willen wij u als lid daar alvast op wijzen.
Vanaf 1 juni 2023 zal het niet meer mogelijk zijn om een betaling te laten 
uitvoeren door middel van een acceptgiro.
U kunt uw betaling natuurlijk ook overmaken via uw bankrekening op het internet.
Mocht u toch via papier willen blijven bankieren, dan is nog altijd het papieren 
overschrijfformulier een andere oplossing. Dit is een formulier dat vanuit de bank 
wordt aangeboden.
Hierop staan uw gegevens en daarbij vult u zelf bedrag, rekeningnummer, 
naam, adres en woonplaats in van de persoon of instelling waar u geld naar wilt 
overmaken. Vervolgens stuurt u het formulier op naar de bank en dan wordt de 
betaling geregeld.
Overschrijfformulieren zijn alleen aan te vragen bij uw bank.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt hiervoor ook terecht bij uw eigen bank.

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE 2022 

In maart en april kunnen onze leden gebruik maken van de plaatselijke 
belastinginvulhulp voor het doen van aangifte inkomstenbelasting en het aanvragen 
of aanpassen van de zorg- en huurtoeslag. Misschien is er dit jaar wel recht op een 

zorg- of huurtoeslag. De aanvraag over het voorgaande jaar 
kan nog tot september van het lopende jaar. Onze service is 
bestemd voor gepensioneerde leden.
Er geldt wel een globale inkomensgrens.
• Voor een alleenstaande: € 40.000 
• Voor gehuwden/samenwonenden: € 60.000
De belastinginvulhulp werkt op basis van vrijwilligheid. Wel 
worden kosten in rekening gebracht zoals reis-, apparatuur- 
en printkosten De onkostenvergoeding bedraagt maximaal € 
15 per adres; 
bij langere reisafstanden of veel meerwerk kan hiervan 
worden afgeweken.

De belastinginvulhulp gebruikt de programmatuur van de belastingdienst. Om de 
aangifte per computer te kunnen openen, ondertekenen en versturen is per cliënt 
een persoonlijke machtigingscode nodig. De leden die vorig jaar door ons zijn 

geholpen, zullen weer door de bij hen bekende invulhulp benaderd worden. Indien 
nog nodig wordt de persoonlijke machtigingscode opnieuw aangevraagd. De 
machtigingscode komt op het cliënt/huisadres per brief van de Belastingdienst in 
een gewone witte envelop 
Opmerking: misschien was u gewend om ieder jaar een nieuwe machtigingscode 
te ontvangen. Vorig jaar heeft de Belastingdienst een code gegeven die meerdere 
jaren geldig is; u krijgt dus geen nieuwe. De invulhulp weet dit.
Voor het maken van een eerste, nieuwe afspraak voor belastinginvulhulp kunnen 
leden contact opnemen: voor de inwoners van De Bilt met de heren H.T. Pama, tel. 
06 51587402 of J. Oskam, tel. 030 2204437. Voor de inwoners van Houten met de 
heer J.C. Siebrasse tel. 030 6376844 

DRINGENDE OPROEP!!

VANUIT ACCOLADE ZORG (DE WIJNGAARD, 
BOSCH EN DUIN)

Bij deze instelling is men in de keuken al een tijdje op zoek 
naar een extra vrijwilliger voor het bezorgen van maaltijden 
bij ouderen in Zeist. Het gaat om een soort ‘tafeltje dekje’. 
De bezorging is met eigen vervoer, tussen 15.30 en 17.30 
uur	van	maandag	t/m	vrijdag	(	1	dag	in	de	week	is	al	fijn!).
Er staat een kilometervergoeding tegenover.
Contact opnemen kan met Hans Schutte: 06 2081 2163 
of hschutte@accoladezorg.nl

DE NOBELPRIJS

De bekende Zwitserse chemicus Alfred Nobel verdiende indertijd een fortuin met de 
uitvinding van een krachtige springstof. Toen stierf zijn broer.
Per ongeluk drukte een krant niet diens ‘In memoriam’ af, maar dat van zijn broer 
Alfred… En zo las Alfred Nobel, levend en wel, zijn eigen ‘In memoriam’!
In dat krantenartikel werd hij beschreven als de uitvinder van het dynamiet: hij was 
de man die veel geld had verdiend door legers betere mogelijkheden te verschaffen 
tot massavernietiging.
Dat bericht bezorgde hem een schok! Zou hij zó door het nageslacht worden 
herdacht: als de man die veel geld had verdiend door de wereld te helpen aan 

materiaal waarmee mensenmassa’s vernietigd konden 
worden? 
Prompt besloot hij zijn fortuin voortaan te gebruiken ter 
beloning van hen die de mensheid tot grote zégen waren.
En daar hebben we dan de ‘Nobelprijs’ aan te danken.
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• Koop schoenen altijd in de namiddag, omdat je voeten in de loop van de dag wat 
dikker worden.

• Pas altijd beide schoenen in de winkel, omdat er verschil in voetlengte kan zitten. 
Koop de schoenen altijd op de langste voet.

• Laat de voeten in de schoenenwinkel opmeten, zodat je de juiste lengte- en 
breedtemaat koopt. Let hierbij ook op de pasvorm van de schoen; maat 40 van het 
ene merk is beslist geen maat 40 van het andere merk.

• Zorg voor een goede, stevige hielomsluiting.
• Je tenen moeten vrij kunnen bewegen in de schoen. Let naast de lengte- en 

breedtemaat ook op de hoogte van de teenbox.
• Zorg voor een dempende onderzool. Door het afnemen van de vetkussentjes onder 

je voet is een dikkere loopzool prettiger.
• Zorg voor een goede wreefsluiting, bij voorkeur verstelbaar met een veter.
• Maar vooral: koop schoenen die comfortabel zitten.
Ga bij klachten naar een podotherapeut
Als je klachten hebt aan je voeten, dan is het verstandig om een podotherapeut te 
bezoeken. Deze voetprofessional geeft je een passend schoenadvies en kan daarnaast 
ook helpen om klachten te voorkomen of te verminderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een podotherapeutische zool.
Tip: Koop bij onze adverteerder BeterLopenwinkel!

NIEUWS VAN DE ACTIVITEITENCOMMISSIE DE BILT

Dinsdag 14 februari
Ledenmiddag met een lezing van dhr. Rien Mouw uit Doornspijk over het onderwerp 
‘Zwerven over de Veluwe’. Het belooft een boeiende middag te worden!
Plaats: Wijkgebouw bij de Zuiderkapel, Boslaan 1 te Bilthoven
Tijd: van 14.30 tot 16.30 uur

In het vooruitzicht:
Dinsdag 14 maart
Algemene Leden Vergadering

Dinsdag 11 april
Ledenmiddag in het teken van Johannes de Heer. 
Vertelling over zijn leven met samenzang uit de bekende liederenbundel.

ACTIVITEITEN KBO DE BILT

Woensdag 15 februari: stamppottentocht met toeristische route over de
Utrechtse Heuvelrug. Kosten € 54 p.p.

BLOEMEN EN PLANTENQUIZ – OPLOSSING ELDERS IN DIT BLAD

1. De beker van de oudtestamentische hogepriester
2. Lid van de koninklijke familie
3. Denk vooral aan mij
4. Bloem die herinnert aan loon na verraad 
5. Bloem met zuivelproduct
6. Bloem met een tik
7. Lichaamsdeel van een dier
8. Nijver meisje
9. Bloem in een prinselijk knoopsgat  
10. Een kledingstuk van mijzelf
11. Vader is een heel eind weg
12. Een hardlopend huisdier
13. De herder draagt het bij zich
14. Een bloem voor Goede Vrijdag
15. Bloem met 1 pk
16. Deze bloem vind je in een orkest
17. Een kus voor een omroepvereniging
18. Dit bloempje luidt niet.
19. Goddelijke plant met stekels
20. Je vindt hem tussen de halmen

GROEIEN JE VOETEN ALS JE OUDER WORDT?

Je draagt al jaren dezelfde schoenmaat, maar ineens lijken de schoenen niet meer te 
passen. Hoe komt dat? Door het ouder worden? 
Het antwoord komt van een podotherapeut.
Verandering in elasticiteit
Naarmate je ouder wordt, kunnen je voeten inderdaad breder en langer worden. Net als 
in de rest van het lichaam is er een verandering in elasticiteit. Hierdoor wordt het weefsel 
slapper en zakt ook de voetboog in. De voeten groeien dus niet een maat meer, maar 
doordat de voet doorzakt en van vorm verandert, kan het wel zijn dat je een grotere 
schoenmaat nodig hebt om nog comfortabel in schoenen te passen.
Vetweefsel neemt af
Daarnaast neemt ook de dikte van het vetweefsel onder je voet af ,waardoor er meer 
druk ontstaat op de voorvoet en de hiel. Je kunt het gevoel hebben dat je op je botjes 
loopt. Door het doorzakken van de voeten verandert ook de stand van je tenen. Ze 
kunnen scheef gaan groeien of een kromme stand (klauwstand) aannemen. Om druk-
plekken te voorkomen, is het belangrijk dat je tenen voldoende ruimte hebben in de 
schoenen.
Schoenentips
Zorg dat je comfortabele schoenen draagt die je voldoende stevigheid bieden. Bij het 
kopen van schoenen kun je letten op het volgende:
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Opstaptijden:
10.00 uur De Bilt, Hessenweg 4, voormalige garage De Rooij
10.10 uur De Bilt, Dr. Letteplein
10.20 uur Bilthoven, Planetenplein 2, bij het ‘Lichtruim’
10.30 uur Bilthoven, Verzorgingshuis Koperwiek
10.40 uur Maartensdijk, Dijckstate, Maertensplein

Opgeven voor woensdag 8 februari 2023 op KBO mob. 06 - 360 44 271 

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 voor eenpersoonskamer in beide hotels € 100.
Opgeven zo spoedig mogelijk! Op KBO mobiel 06 360 44 271

Oplossing quiz

Nog even verder puzzelen, want ze staan niet in de goede volgorde!
Boterbloem - Viooltje -Vlijtig Liesje - Herderstasje - Krokus - Aronskelk - 
Judaspenning - Klaproos - Hondsdraf - Korenbloem - Passiebloem - Anjer 
- Sneeuwklokje – Kattenstaart - Jasmijn - Margriet - Papaver - Vergeet mij nietje - 
Paardenbloem - Christusdoorn 

DEADLINE VOOR DE KOPIJ VAN MAART: 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023

GEEF ‘S EEN COMPLIMENTJE!

Eén complimentje en de zon breekt door de wolken.
Even wat waardering en het koudste hart ontdooit.
Horen wat er goed gaat, brengt het beste in ons boven.
Merk iets positiefs op en de deur wordt losgegooid.
Let op wat gelukt is en je geeft een mens vertrouwen.
Zeg een keer iets aardigs en je geeft elkaar weer moed.
Even laten merken: wat jij doet, vind ik van waarde.
Eén complimentje……en de dag is al weer goed.

Uit de bundel ‘Jaarringen’

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

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!



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

PCB Uitvaartzorg is thuis in de PKN kerken.

030 262 22 44 (24 uur per dag) 

Vanuit onze traditie als christelijke uitvaart-
onderneming staat PCB Uitvaartzorg altijd 
voor u klaar. Voor, tijdens en na de uitvaart. 
Bel ons gerust voor een persoonlijk gesprek.

www.pcbuitvaartzorg.nl

Wanneer het leven dooft, 
wordt het licht ontstoken.


