
Nieuwsbrief
afdeling De Bilt en Houten

Gemeenschappelijk actief

►	Bespaartips
►	Prijspuzzel

OKTOBER

2022

 

Dag en nacht bereikbaar: 
0346 - 210 700

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

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

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

 
Sta stil, bij een mooie herinnering.

 

•  Brommobielen  

•  Kopen of leasen 

•  Haal- en brengservice 

•  Airco en stuurbekrachtiging  

•  Uw auto inruilen 

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

Overleden
Hollandsche Rading: dhr. H.C. Veenstra, Spoorlaan 19, in de leeftijd van 97 jaar

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

Ziekenhoekje
Houten:  mevr. P.C. Westdijk-Kaastra blijft onder behandeling

Veel sterkte gewenst
Kroonjarigen in oktober
75 jaar  Bilthoven:   (9) dhr. H.T. Pama  
  Groenekan: (14) dhr. R. Westeneng
  Houten: (10) mevr. T. de Boer
80 jaar  Bilthoven:    (4) dhr. J.H. van der Graaf
  Houten:  (18) mevr. H.W. van der Gronden-Niekerk
   (21)  dhr. C. van der Veen
85 jaar  Bilthoven:   (2) mevr. M. Vinke
90 jaar  Maartensdijk: (21) mevr. C.A. Posthuma-Burne

Huwelijksjubileum
60 jaar  Houten: dhr. W. Visser en mevr. S.J. Visser-van den Berg

Van harte gefeliciteerd met bovenstaande heuglijke feiten

Nieuwe leden
Bilthoven: dhr. J. Reitsma

Hartelijk welkom in onze ledenkring

Opzegging
Houten: dhr. C. Krul; dhr. J. Bondt

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
Jezus Christus is het anker van mijn leven

Queen Elizabeth II (1926-1922)
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zeker ook praktisch en bidden tot God om ontferming voor al die armen en verdrukten, 
dichtbij en ver weg. 
Toen de Here Jezus op aarde was keek Hij juist om naar de mensen die geen uitkomst 
meer zagen. Juist voor zulke mensen was Hij gekomen zoals ook beschreven wordt 
in Psalm 146. 

’t Is de Heer, die ’t recht der armen,
der verdrukten gelden doet:
Die, uit liefderijk erbarmen,
Hongerigen mild’lijk voedt;
Die gevang’nen vrijheid schenkt,
En aan hun ellende denkt. 

Maartensdijk, Nellie Teekens-Krijgsman

VERSLAG PCOB LEDENMIDDAG OP 20 SEPTEMBER 2022

in het Wijkgebouw bij de Zuiderkapel in Bilthoven.

Deze middag worden we hartelijk welkom geheten door Ron de Graaff. Op deze 
(Prinsjes)dag houden we ook de eerste middag van het nieuwe seizoen. Ron leest 
met ons Psalm 104 en opent met gebed. 
In ons midden zijn Aart en Mieke 
Haverkamp uit Woudenberg, die daarna 
het woord krijgen. 
In een prachtige diapresentatie worden 
we meegenomen in Gods wondermooie 
schepping.
We beginnen bij de herfst. Daar horen 
de herten bij, de bloeiende heide en de 
paddenstoelen. In het landschap zien we 
diverse kerken, overal ter wereld. Zij zijn 
een vingerwijzing naar boven. De heer 
Haverkamp vraagt ons: ‘Wat gaat er van de kerk uit als de kerk uitgaat?’
De natuur komen we ook tegen in de Psalmen. We zien water als gift van God. Er is 
een land zo wonderschoon, waar de roos van Saron bloeit en het levend water vloeit. 
Dat zingen we mee met het mannenkoor van Eiland Urk.
Waar beginnen we onze dag mee? Met het lezen van Gods Woord. Iedere dag 
opnieuw zegt Hij tot ons: ‘Ik zorg vandaag voor jou, vanaf de morgen.’ Juist als het 
leven niet gemakkelijk is, mogen we het ’s morgens neerleggen aan de voeten van 
onze Helper, groot van kracht
Na de pauze zien we beelden van de Goede Herder en het Lam van God.
In Psalm 42 gaat het over een hert. Dat loopt met het hoofd omhoog, fier in de lucht. 
Als hij het hoofd laat zakken, loopt hij vast in de bossen. We leven in een moeilijke 
tijd. Maar het Woord zegt ons: ‘Als u deze dingen ziet gebeuren, houd dan moed, hef 
je hoofd omhoog, want Jezus komt.’ Dat zingt ook het lied ‘Jezus die mijn ziel bemint’. 

… HONGERSNODEN EN BESMETTELIJKE ZIEKTEN…

Tja, de titel boven dit stukje is niet iets om opgewekt van te worden. Maar toch… 
je hoeft het journaal maar te bekijken of de krant te lezen en het gaat over weinig 
anders dan over allerlei uitbraken van ziekten, over oorlogen, hongersnoden, over 
onenigheid overal. 
Er wordt ook in ons land veel geklaagd en gemopperd. Maar… als je naar de 
vluchtelingen kijkt die hier onderdak zoeken, dan denk ik wel eens: wat zijn wij 
eigenlijk verwende mensen. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn gezinnen 
die heel krap bij kas zitten, want de prijzen voor het levensonderhoud stijgen in rap 
tempo. Laatst zag ik in een TV-programma dat er kinderen zijn die zonder eten naar 
school gaan, want… er was vanmorgen geen eten. Er zijn mensen die geen huis 
kunnen vinden en als ze een huis willen kopen, is het wellicht onbetaalbaar. Hoe kom 
ik dan op de titel hierboven? 
In Mattheüs 24 vragen de discipelen aan Jezus wat het teken is van de voleinding 
van de wereld. Dan gaat Jezus een aantal dingen opnoemen die we in dit hoofdstuk 
kunnen lezen. 
Het zijn de tekenen van het einde van de wereld. En als ik dat lees , dan denk ik: ja, dat 
gebeurt allemaal elders in de wereld, maar nu dikwijls ook in onze omgeving. In ons 
land is er een grote droogte. Boeren hebben veel zorgen over het voortbestaan van 
hun bedrijf en dat is heel aangrijpend. Want wat is Nederland zonder boeren? Toch is 
dat onvergelijkbaar met wat mensen elders in de wereld meemaken. Vandaag zag ik 
op het journaal wat mensen in Pakistan mee moeten maken. Een derde van het land 
heeft vreselijke overstromingen. Meer dan drie miljoen mensen leven in doodsnood, 
omdat vrijwel alles is verwoest van huizen tot ziekenhuizen en er is geen eten. Er zijn 
al meer dan duizend mensen verdronken, waaronder bijna vierhonderd kinderen. Je 
kunt het je niet voorstellen, want Pakistan is niet het enige land met zoveel ellende. 
Om het weer ‘op de been‘ te helpen is dertig miljard dollar nodig. Als je dat allemaal 
leest en hoort, voel ik me – en u wellicht ook- zo onmachtig… Dichterbij huis is er 
nog steeds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en lijden mensen ondragelijk. Dat 
heeft ook een effect op allerlei zaken in ons land, denk maar aan al die vluchtelingen. 
Toch, laten ook wij doen wat wij kunnen om te helpen, financieel (als dat kan), maar 
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Geef de Heiland het roer in handen van je levensschip. Met Hem aan boord kom je tot 
rust. Hij is bij machte om de storm te stillen. Vrees niet!
Er zijn prachtige beelden over het leven van een adelaar. We lezen in een psalm dat 
de Heere onze jeugd vernieuwt. Niet ons lichaam. Een kenmerk van de arend is dat 
deze vogel steeds sterker wordt als hij ouder wordt. Dan beheerst hij de techniek 
nog beter. Hij vliegt in de richting van de zon, zo hoog dat de andere vogels hem niet 
kunnen volgen.
Aan het eind van de middag bedankt Ron de heer Haverkamp voor zijn prachtige 
presentatie. We leven in een gebroken wereld. Juist dan mogen we leven in 
afhankelijkheid van de Heere Jezus. Van deze God, die aarde en hemel schiep en 
eenmaal alles nieuw zal maken.
Ron wenst ons allen wel thuis.

Marianne Westeneng

DE SCHIJNWERPER OP…

Voorin deze nieuwsbrief staat bij de kroonjarigen de naam Harcko Pama vermeld. 
Elke maand kunt u zijn naam ook lezen in het colofon achterin. Naast een vorige 
bestuursfunctie is hij al jarenlang coördinator van de bezorging nieuwsbrieven 
en magazines in De Bilt-Bilthoven, als ook belastinginvuller voor velen, Vrijwillige 
Ouderenadviseur en vertegenwoordiger in de Ouderenraad. Maar er is nog meer 
vrijwilligerswerk dat zijn aandacht heeft.
Zijn dochter vertelt:
‘Toen mijn ouders nog maar kort aan de 
Ooievaarlaan woonden, stond er een oproep 
in ‘Het Kerkvenster’ of er mensen waren die 
bewoners van woonvoorziening Reinaerde/
De Reiger wilden meenemen en begeleiden 
naar de Opstandingskerk. Mijn ouders 
hebben daarop gereageerd en ze vonden 
het leuk om meteen kennis te maken met 
hun nieuwe achterburen.
Vanaf die tijd gaan er 1x per maand 5 of 6 
bewoners mee naar -nu- de Oosterlichtkerk.
Voor de bewoners en mijn ouders is het dan een feestje; ook de dominee en de 
andere kerkgangers vinden het leuk als ze in de kerkzaal zitten.
Na afloop drinken ze nog een kopje koffie of thee en daarna worden de mensen van 
de Reiger weer netjes thuisgebracht.’
Harcko, nog vele jaren in goede gezondheid toegewenst om al deze mooie 
bezigheden te mogen doen!

TIPS OM TE BESPAREN IN DE SUPERMARKT 

Boodschappen worden steeds duurder. U geeft daardoor in de supermarkt al snel 
meer geld uit dan een paar maanden geleden. Met deze tips kunt u de kosten 
beperken. 
1. Koop niet meer dan nodig 
Kijk voordat u boodschappen gaat doen in de voorraadkast en de vriezer. Maak 
een boodschappenlijstje van de dingen die u nodig heeft en houd u aan dat lijstje. 
Maak het lijstje in de volgorde zoals u de producten in de supermarkt tegenkomt. 
Zo voorkomt u dat u vaak heen en weer 
moet lopen en veel artikelen tegenkomt die u 
niet nodig heeft. Het helpt ook om niet met een 
lege maag naar de supermarkt te gaan. Als u 
honger heeft, koopt u sneller iets lekkers dat niet 
op het lijstje staat. 
2. Ga minder vaak naar de supermarkt 
Probeer niet vaker dan een of twee keer per week 
boodschappen te doen. Hoe minder vaak u in de 
supermarkt komt, hoe minder u in de verleiding wordt gebracht om meer te kopen. 
Plan uw maaltijden een paar dagen vooruit en koop alle ingrediënten in één keer. 
3. Vergelijk prijzen 
Een logische manier om te besparen is kiezen voor een goedkope supermarkt. Veel 
supermarkten lijken goedkoop omdat ze goede aanbiedingen hebben, maar als de 
andere producten duurder zijn, kan het voordeel tegenvallen. Vergelijk daarom de 
prijzen van artikelen tussen de verschillende supermarkten. U kunt ervoor kiezen om 
naar verschillende supermarkten te gaan, maar dat is wel meer werk en geeft ook 
meer kans op de verleiding om meer te kopen dan u nodig heeft. Zorg in ieder geval 
dat u de prijzen kent en dat u zich niet door een gunstige aanbieding laat verleiden 
om al uw boodschappen in een dure supermarkt te doen.
4. Maak slim gebruik van aanbiedingen 
Op internet vindt u websites met folders van alle supermarkten. Kijk of er 
interessante aanbiedingen zijn en sla houdbare producten voor een aantal weken of 
maanden in. Blijf kritisch. Een A-merk in de aanbieding kan nog steeds duurder zijn 
dan het huismerk van een supermarkt. Let ook op dat u niet meer gaat gebruiken 
van het product waarvan u een grote voorraad heeft, zoals koekjes of chips. Bij 
verse producten kunt u beter geen gebruik maken van een aanbieding die alleen 
geldt voor grotere hoeveelheden. Een tweede bakje aardbeien voor de halve prijs 
is niet gunstig als u er eigenlijk maar één nodig heeft. U kunt wel van dit soort 
aanbiedingen profiteren als u samen met anderen een boodschappenlijst maakt. 
5. Zoek naar voordelige merken en varianten 
Supermarkten zetten de duurste producten graag op ooghoogte. De goedkopere 
producten staan juist laag. Kijk dus ook altijd in de onderste schappen. Sommige 
groente zijn uit de diepvries goedkoper dan vers. Afhankelijk van wat u wilt maken 
kan diepvriesgroente een prima vervanger zijn. Ook vis en vlees uit de diepvries 
kunnen goedkoper zijn dan vers. 
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6. Kies een kleine verpakking
 Grote verpakkingen zijn relatief goedkoper, maar in euro’s betaalt u meer. Van 
sommige producten gebruikt u meer als de verpakking groter is. Denk bijvoorbeeld 
aan een grote zak chips. Die is relatief 
goedkoper dan een kleine zak, maar in 
euro’s duurder en de zak gaat (bijna) 
even snel op. 
7. Kies producten zonder 
verpakking 
Koop geen voorverpakte groente en fruit, 
zoals een doosje met zes trostomaten, 
een netje met drie bolletjes knoflook 
of een doos met een kilo kiwi’s. Dat is 
duurder dan een afgewogen hoeveelheid groente en fruit. Ook loopt u bij het kopen 
van grote verpakkingen het risico dat u meer koopt dan u kunt gebruiken en dat u 
eten moet weggooien, omdat het bedorven is. 
8. Kies onbewerkte producten en volg het seizoen
Koop geen voorgesneden groente. Het is veel duurder en minder lang houdbaar 
dan groente die u zelf snijdt. Weeg de groente zelf, ook als dat niet hoeft van de 
supermarkt, zodat u ziet wat u precies moet betalen voor de hoeveelheid die u 
koopt. Hetzelfde geldt voor kruiden-pakjes voor sauzen en speciale gerechten. Koop 
het liefst groente en fruit van het seizoen, die zijn het goedkoopst. Zo zijn aardbeien 
in de zomer veel goedkoper (en lekkerder) dan in de winter. 
9. Gebruik een mandje 
Als u weinig boodschappen nodig heeft, kunt u beter een mandje nemen dan een 
winkelwagen. In een grote winkelwagen lijkt het of u niet zoveel koopt. Met een 
mandje voelt u hoeveel u koopt en komt u minder in de verleiding om te veel te 
kopen. Als u eerst zware boodschappen in het mandje doet, blijft u zeker niet langer 
dan noodzakelijk in de supermarkt. 
10. Kies afgeprijsde producten 
Bij veel supermarkten vindt u afgeprijsde verse producten die nog maar kort 
houdbaar zijn. Alle grote supermarkten hebben hiervoor een speciale koeling en 
afprijzingsvakken. Ook brood van gisteren kunt u vaak voor een lagere prijs kopen. 
Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook tegen verspilling. U kunt 
ook de app Too Good To Go gebruiken. Daarin vindt u producten die winkels en 
restaurants bij u in de buurt over hebben. U kunt ze kopen voor minder geld. 
11. Zeg ja tegen de kassabon 
Neem de kassabon mee naar huis en bekijk de prijzen. Misschien zijn sommige 
producten duurder dan u dacht en wilt u de volgende keer een andere keuze maken. 
Vlees is bijvoorbeeld een duur product, dus u kunt besparen door af en toe een dag 
vegetarisch te eten.

HOE MAAK IK MIJN SMARTPHONE EN TABLET SCHOON? 

Op het oog ziet de tablet of smartphone er misschien schoon uit, maar het apparaat 
wemelt van de bacteriën. En virussen kunnen er ook op overleven. Hoe maakt u de 
apparaten goed schoon? 
Regelmatig reinigen 
Wie zijn tablet of mobiele telefoon bekijkt, ziet waarschijnlijk iets van vingerafdrukken 
of vlekjes. Zacht doekje eroverheen en klaar… Maar wist u dat deze apparaten 
grote bronnen van bacteriën zijn? Logisch eigenlijk: ze raken de hele dag een hand 
of oor aan. En sommige mensen nemen hun smartphone zelfs mee naar het toilet. 
Ook virussen kunnen overleven op het apparaat, het coronavirus bijvoorbeeld drie 
dagen. Genoeg redenen dus om uw mobiele apparaat geregeld goed schoon te 
maken. 
Scherm schoonmaken zonder beschadiging 
Doe dat met een druppel handzeep of speciale spray. 
• Zet het apparaat uit en verwijder het hoesje als dat om het toestel zit.  

Blaas stof weg als dat in openingen aanwezig 
is. Gebruik eventueel een zacht (en droog) 
borsteltje. 

• Neem een zachte stofvrije doek, het liefst een 
microvezeldoekje, en maak dat vochtig, niet 
nat! Het is belangrijk dat er geen water in de 
kiertjes kan vloeien. 

• Er zijn twee opties voor het poetsen:  
Een druppel handzeep op een vochtige 
doek maakt uw mobiele apparaat brandschoon. Is dit toch te spannend, 
gebruik dan een speciale desinfecterende reinigingsspray die geschikt is voor 
beeldschermen. Dat staat op de verpakking. Spray altijd op het doekje, niet op 
het apparaat, en wrijf het apparaat schoon. 

• Gebruik in elk geval geen hardnekkige schoonmaakproducten met alcohol. Dit 
tast de beschermlaag van het aanraakscherm aan. Hebt u zeep gebruikt, wrijf 
het apparaat dan droog met een doek. 

• Maak ook het hoesje schoon met de schoonmaakdoek. Voor leer zijn er speciale 
reinigers. Het apparaat is nu weer fris!

HELP! EEN MUIS!! 

Wat een ravage! Je hebt zojuist de keukenlade opengetrokken en het lijkt wel of 
iemand álle pakjes en zakjes heeft leeggeschud. Welke huisgenoot heeft dit op z’n 
geweten? Een muis! Hij heeft geroken waar we onze kruiden en koek bewaren. En 
blijkt dol op bouillonblokjes en mariakaakjes, want die verpakkingen zijn compleet 
leeg gevreten. Wat nu?
Eerst de la maar schoon maken en alle etenswaren weggooien, want die kunnen 
besmet zijn. Daarna alles wat eetbaar is opbergen in afgesloten bakjes, blikjes en 
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glazen potten. Helaas: een muis blijkt ook te knagen aan de plastic deksels! 
Dus: de hele lade uit het blok gehaald, zoek mogelijke muizengaten op en maak 
die dicht met een stukje staalwol. Wellicht dat de muis daarna niet meer op bezoek 
komt.

Voortdurend knagen
Huismuizen zijn slank, hebben een vrij lange vacht, een lange dunne staart en een 
spitse snuit. Ze hebben naar verhouding grote kraalogen en oren. Ook schijnen ze 
snijtanden te hebben die dagelijks blijven groeien en moeten ze daarom voortdurend 
knagen om die kort te houden. Ze worden maximaal een jaar oud en in hun korte 
leven kunnen vrouwtjes tot wel tien keer een worp hebben van maximaal zes 
jongen. In totaal brengen ze dus tussen de 30 tot 60 kinderen voort. Oef - dat gaat 
rap!

Behendige klimmers
Huismuizen 
gaan niet in 
winterslaap en 
zijn vooral ’s 
nachts actief. 
Ze leven onder 
de vloer, op 
zolder, achter 
wanden, op 
plafonds en in 
isolatiemateriaal. Het zijn heel behendige klimmers en springers, tot wel ongeveer 
30 centimeter hoog. Ook kunnen ze door heel smalle openingen kruipen: een muis 
past door elk gaatje waar je met een pen in kunt! Als ze op zoek gaan naar voedsel 
gebruiken ze hun neus. Huismuizen lusten alles, maar hun voorkeur gaat uit naar 
vetrijk voedsel, noten, peulvruchten en granen. Als dat niet voorradig is, eten ze 
gerust alles wat ze wél kunnen vinden.

Knaagsporen en ‘hagelslag’
Wanneer huismuizen actief zijn geweest zie je knaagsporen, bijvoorbeeld van 
stukjes isolatiemateriaal, plastic ‘zaagsel’ of textielrafels. Die hebben ze veroorzaakt 
om bij het eten te kunnen komen. Ook herken je hun uitwerpselen, want die lijken op 
hagelslag. 
Huismuizen zijn niet fris of fijn om in huis te hebben. Ze kunnen ziektekiemen 
verspreiden en ze bevuilen etenswaren met hun uitwerpselen en urine. Ook kunnen 
ze schade en zelfs gevaarlijke situaties veroorzaken met hun geknaag aan allerlei 
spullen en meubels. Door beschadigde kabels van apparatuur kan er zelfs brand 
ontstaan.

Wat kun je tegen huismuizen doen?
1. Weren
• Verklein openingen zoals stootvoegen en ventilatiegaten in buitenmuren tot 

maximaal een halve centimeter. Daarvoor zijn muizenroosters of zogeheten 
bijenbekjes verkrijgbaar. Je kunt ook fijn gaas voor de gaten monteren.

• Dicht andere gaten, kieren en scheuren in muren, plafonds en vloeren met 
cement, staalwol of anti-muizenkit.

• Muizen houden zich ook graag schuil in kelders, bergingen, schuren en zolders 
waar spullen langdurig opgeslagen staan. Ruim daar op.

• Sluit alle voedingswaren in huis goed af in glazen potten, blikken of hardplastic 
bewaardozen.

• Stofzuig regelmatig op de plekken waar eten bereid en gegeten wordt.
• Laat geen reep, snoep of koekje in een tas of rugzak zitten: muizen eten dwars 

door alles heen om het te pakken te krijgen.
• Plaats ultrasone muizenverjagers. Deze produceren een voor de mens 

onhoorbaar geluid, maar houden huismuizen op afstand.
• Neem een kat.

2. Vangen
• Er zijn diervriendelijke vallen waarin de muis blijft leven. Daarin lok je met 

chocolade, granen of pindakaas. Je moet de gevangen muis dan minimaal 
3 kilometer van je huis pas weer loslaten. Ook bestaan er klapvallen of 
elektronische vallen die de muis in één keer doden.

• Maak vallen vast, zodat ze niet verschuiven. Ook kun je ze in een lokaaskist 
zetten, zodat kinderen of de kat er niet in terecht komen.

• Zet vallen op plekken waar muizen lopen: op balken, in kabelgoten, bovenop 
plafonds, etc. Haal daar de muizenkeutels dagelijks weg, dan kun je bijhouden 
of er nieuwe bij zijn gekomen en weet je of je nog overlast hebt.

• Draag bij het verwijderen van klemmen, muizen en uitwerpselen handschoenen 
en een mondkapje. Ontsmet deze handschoenen goed.

3. Vergiftigen
• Gebruik van gif is een allerlaatste redmiddel, omdat bestrijdingsmiddelen ook 

terecht zullen komen bij andere, wél gewenste dieren in de voedselketen of bij 
huisdieren en vee. Ook kan muizengif gevaarlijk zijn voor kinderen.

• Als na een maand de huismuizen nog steeds actief zijn, schakel dan een 
gediplomeerde deskundige (dierplaagbestrijder) in. Check of de gemeente ze 
in dienst heeft of schakel een erkend bestrijdingsbedrijf in, te vinden via de 
branchevereniging NVPB en het Platform Plaagdierbeheersing.
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ACTIVITEITENCOMMISSIE DE BILT

Busreis op 11 oktober Op het moment van schrijven is de kans klein dat deze kan 
doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen.

In het vooruitzicht:
Dinsdag 8 november 
Ledenmiddag met een lezing van mevr. D. Zimmer uit 
Ermelo, oud-ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Op 
haar unieke manier vertelt ze over ’Ernst en humor in 
de trouwzaal‘.
Locatie: Ontmoetingskerk, Kon. Julianalaan 26, 3738 
VC Maartensdijk
Tijd: van 14.30 – 16.30 uur
Buslijn 58 stopt bijna voor de deur.

Dinsdag 13 december: kerstbrunch

ACTIVITEITENCOMMISSIE HOUTEN

Vrijdag 7 oktober: ledenmiddag in de Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten.
Aanvang 14.00 uur
De heer Alex Feith (lid van onze afdeling) komt een lezing houden over de 
Geschiedenis van de Nederlandse Spoorwegen.
Diverse onderwerpen komen in een Powerpoint 
verhaal en filmpjes naar ons toe. O.a. aankomst 
per trein van Koningin Wilhelmina in Houten.
Het accent van dit verhaal ligt op het traject 
Utrecht- Culemborg- Geldermalsen.
Het belooft een mooie middag te worden. Wees 
welkom allemaal!

Met vriendelijke groet, 
Tineke Rossel.

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

PRIJSPUZZEL

Zoek de plaatsnaam bij onderstaande omschrijvingen en vul de letter in 
volgens het voorbeeld.
1 Zij verbinden wielen T. Katwijk
2 Om uit je hoofd te trekken S. Aalsmeer
3 Mmmmmmmmmmmmm E. Ridderkerk
4 Ondeskundige plaats G. Zeist
5 Met twee of meer kan men houthakken D. Assen
6 Waar het bos ophoudt E. Beilen
7 Zwitserse stad bij Hollandse dijk in Friesland E. Schoonderbeek
8 Een Engelsman denkt dat het een slang is G. Emmen
9 Bij herkauwende dieren ei omkeren L. Halfweg
10 Mooi riviertje A. Haren
11 O, stekel J. Domburg
12 Hoofddeksels D. Gieten / Geiten
13 Vette pasta van gladde vis I.Woerden
14 In de richting van een boom Z. Zoetermeer
15 Eenden met krulstaart M. Woudsend
16 Poezenbuurt T Katwijk E. Wormerveer
17 Buitenlandse munten L. Lopik
18 Gebedsplaat voor edelen I. Utrecht
19 Meer suiker in de plas G. Marken
20 Oversteek voor pieren E. Zürich
21 50% verdwenen U. Petten
22 Loop jij of … T. Sneek
23 Men heet u gevonden U. Naarden
24 Ze is ‘t B. Odoorn

De letters vormen samen een zin. 
Deze oplossing kan worden 
gestuurd - uiterlijk 20 oktober - naar 
het e-mailadres van de redactie: 
jrijksen55@gmail.com of per post: 
M. Rijksen, Prinses Marijkelaan 55A, 
3738 DX Maartensdijk. 
Onder de goede inzenders worden 
drie VVV-bonnen van € 10 verloot.
Succes!
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NIEUWSBRIEF NOVEMBER DEADLINE 

VRIJDAG 14 OKTOBER 2022

“HANDEN HEB JE…”

Handen heb je om te geven
   van je eigen overvloed

en een hart om zich te openen 
     als je anderen ontmoet.

Open oren om te horen  
   wat er bij de mensen leeft, 

ogen heb je om te zoeken  
   wat een ander nodig heeft.

Laat je mond een troostwoord spreken, 
   zwijgen als dat beter past. 

Schouders heb je om te dragen,  
   weet dus: ‘Draag elkanders last’.

Voeten heb je om te lopen  
  naar de mens die eenzaam is

en een hart om waar te maken 
  dat geen mens een eenling is.

Zelf koken  
een probleem?

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

Al meer dan vijftig jaar bezorgt 
Tafeltje Dekje in de gemeente De 
Bilt maaltijden aan huis bij mensen 
die (tijdelijk) niet in staat zijn om 
zelf te koken. Tafeltje Dekje levert 
warme maaltijden en vriesverse 
maaltijden, die door vrijwilligers 
worden bezorgd. De gemeente 
De Bilt ondersteunt het werk van 
Tafeltje Dekje met een jaarlijkse 
subsidie.

Tafeltje Dekje
bezorgt maaltijden aan huis
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Uw adres voor:

VITAMINEN

MINERALEN

HOMEOPATHIE

Julianalaan 32
3722 GR  Bilthoven
030 - 2880139

Met een goed 
advies !

DOET JE FIETS GOED! 

Oude Brandenburgerweg 4 · 3721 DX Bilthoven · Telefoon 030 - 228 43 33 · Fax 030 - 225 34 51
E-mail: info@mastwijktweewielers.nl · webadres: www.mastwijktweewielers.nl
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HOMEOPATHIE

Julianalaan 32
3722 GR  Bilthoven
030 - 2880139
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DOET JE FIETS GOED! 
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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 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 



NOTARISSEN
HOUWING VAN BEEK

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

Je notaris in 
de regio!



Echt maatwerkEcht maatwerk

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

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

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

Gezellige boerderijwinkel

-  Streekproducten
-  Verse groenten
-  Limousin rundvlees

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

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag  08.30 - 17.00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL 
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

VOETKLACHTEN? 
BEZOEK ONS!


