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Voorwoord 
 
Misschien kent u deze uitdrukking ook wel: Die 
loopt van geluk nog eens onder de trein. Dat is 
mij laatst, als ik er nog eens goed over nadenk, 
overkomen. De inspiratietoer van de KBO-PCOB 
namelijk, was weer opgestart, nadat deze 
stilgelegd was vanwege de coronamaatregelen.  
U hebt allemaal over die toer kunnen lezen in ons 
Magazine. Daar had ik ook mijn informatie 
vandaan. Maar ik had geen zin om te gaan, geen 
zin om inspiratie op te doen. Dacht dat het een 
beetje een oubollige boel zou zijn. Maar ik werd 
een beetje geprest erheen te gaan. Ik zal maar 
niet zeggen door wie. Maar ik ging met nog een 
KBO-lid, met niet al te veel zin. 
 
En ik moet u bekennen: het is toch een mooie dag  
vol inspiratie geworden! Ik heb zelden zo’n goed 
georganiseerde dag met zeer goede sprekers en 
goede workshops in zo’n gastvrije omgeving 
meegemaakt. Een van de sprekers was Peter 
Faber. Ik kende hem van gezicht en had hem wel 
eens in een film zien spelen. Maar kennen, nou 
nee, dat kan ik niet zeggen.  Wat hij daar liet 
horen en zien, dat ging alle verwachtingen te 
boven en was voor mij van een dusdanig hoog 
niveau dat het bij mij deze dag onvergetelijk 
maakt. Hij is 79 jaar, wat je hem zeker niet  zou 
geven, gezien de energie die hij in zijn optreden 
stak. Hij stond daar minstens 45 minuten, geheel 
uit zijn blote hoofd, het bestaan als mens zo 

basaal uit te leggen, met overigens wel een 
stortvloed aan woorden, met soms een lied er 
tussen door, dat iedereen ademloos zat te 
luisteren. En eigenlijk stak hij iedereen, figuurlijk, 
in brand. Zo enthousiast stond hij daar te 
vertellen. En op het eind kreeg iedereen een 
soort creditcard mee. Daarop had hij , bij wijze 
van spreken, zijn inspiratie, zijn doel in het leven, 
zijn bron waaruit hij put, gezet. En het 
wonderlijke is dat als je zelf geen inspiratie meer 
hebt, dan pak je die kaart, net als je pinpas. Je 
leest datgene wat er op staat, je pint als het 
ware, en je kunt weer uren, dagen , weken 
vooruit.  

Dat bedoel ik nou maar met van geluk onder de 
trein lopen. Geen zin hebben en dan toch zoiets 
moois meemaken. Ik ben blij dat ik geweest ben. 
En degenen die niet geweest zijn: jullie hebben 
heel veel gemist, n.l. Peter Faber, een acteur die 
met een ongelooflijke positieve, basale instelling 
in het leven staat en er anderen ook van wil 
meedelen. Er anderen als het ware positief mee 
wil besmetten. En die het ook lukt om anderen te 
besmetten. 

Ik wens ieder heel veel positiefs toe in de 
komende tijd en ontmoetingen met positief 
besmette mensen. 

Gerard v Mispelaar. 
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ACTIVITEITEN 2022 

 Datum                          Onderwerp                Locatie 
 

  
 
 

Op donderdagmiddag v.a.13.30u. is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten in de Meermin 

voor een goed gesprek en een bak koffie of thee.  
Iedereen is van harte welkom.  

Op vrijdag bent u welkom in de Meermin tussen 10.00u. en 12.00u. 
en op de laatste zondag van de maand, tussen 14.00u. en 17.00u. ook in de Meermin. 

 
Aanleveren kopij “Even Bijpraten” 

Redactie “Even Bijpraten” / redactie.ebzeewolde@hotmail.com 
Of:  isom-zeewolde@hotmail.com  

Adres; Ida Hazelaar, Radon 33, 3894 DP Zeewolde. Telefoon. 036-8486280 
Kopij EB Liefst digitaal aan leveren. 

Bij voorbaat dank.. 
 

De volgende ”Even Bijpraten” 
verschijnt omstreeks 24 Mei 2022. 

›› Kopij aanleveren uiterlijk op 13 Mei  2022 
Op de site is “Even Bijpraten” in kleur te zien  

 
 
 
 
 

VOORDEEL VOOR LEDEN KBO-ZEEWOLDE !       
Toon tijdig Uw KBO - ledenpas.. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
19 mei 

 
Algemene Leden Vergadering 

 
Open Haven 

   

Weet u iemand die ziek is of iets anders, wat de LIEF en Leed zou moeten weten? 
Geef dat dan even door aan Ria Heinsbroek tel.036-2062532 mob.06-46546003 

mail; b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 
Alvast bedankt!! 

 
BORATI B.V. 

Bolwerk 1, 3895 BX Zeewolde 
Zonwering, raamdecoratie enz. 

10% korting op de hele collectie. 

 
ROEL V.D. ZANDEN -VERF EN WAND  
Raadhuisplein 16, 3891 ER Zeewolde 
10% korting op het hele assortiment. 

ZEEZICHT OPTIEK 
Raadhuisplein 14, Zeewolde 

10% korting op de aanschaf van een bril 
(montuur inclusief glazen) en/of hoortoestel met 

een maximum van 50,00 op vertoon van  
de KBO pas bij aanschaf 

(achteraf verrekenen is NIET mogelijk)  

 
SLAPEN MET STERREN 

Schepenveld 21-07, 3891 ZK Zeewolde 
036 - 523 68 01 

info@slapenmetsterren.nl 5,5% korting. 
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Overweging door Gerard van Mispelaar                   Paasactie 2022 
 

 

Op woensdag 13 april hebben de gezamenlijke diaconieën 
van de kerken in Zeewolde, verenigd in het Interkerkelijk 
Diaconaal Platvorm Zeewolde een Paasactie gehouden. 

Inwoners van ons dorp die eind 2021 een kerstpakket 
hebben ontvangen, mochten nu ook weer een attentie 
tegemoet zien. Het Paaspakket bestond uit een paasbrood, 
een doosje met 10 heerlijke verse eieren, allerlei soorten 
chocolade en een pak koffie. Ook deze keer hebben we er 
weer een cadeaubon in kunnen doen; te besteden bij de 
poelier op de vrijdag markt. En zelfs een extra bon te 
besteden bij een supermarkt. De lekkernijen hebben we in 
een gekleurd tasje gestopt en zo werd het een fleurig 
geheel. 

’s Avonds hebben een aantal vrijwilligers dit bij de adressen 
bezorgd. In totaal hebben 312 adressen een tasje mogen 
ontvangen. 

Bij het bezorgen van het geschenk hebben we weer 
ervaren hoezeer het op prijs gesteld wordt. 

Namens de IDPZ en de Kerst/Paascommissie, Tiny Schor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Catharinakapel in Harderwijk 
Voorgedragen op de vergadering van 12 april 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soms zijn de kleine dingen 

in het leven 

meer dan genoeg. 

 
Voorpositiviteit.nl 

Gelukszoekers 
 

Maar wie 
Verstopt 

Al dat geluk 
Dan ook 

 
Loesje 
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Adverteerders vertellen  
Culina Keukens volgt keukentrends op de voet 
 

Als keukenspecialist levert Culina Keukens, gevestigd op Schepenveld 9 in Zeewolde, keukens in de 
hoogste kwaliteit. Dat doet ze alweer zo’n 27 jaar. Bij Culina Keukens kun je terecht voor alles op 

keukengebied. Van handgrepen, kranen, werkbladen, achterwanden, inbouwapparatuur tot complete 
keukens. Keukens worden door Culina zelf geplaatst en kook klaar afgeleverd. Kwaliteit loopt als rode 

draad door het bedrijf heen. Je vindt het dan ook overal in terug, vanaf de eerste oriëntatie tot en met de 
laatste details bij de afwerking van de keuken. “Dat is belangrijk omdat de keuken waarschijnlijk lange tijd intensief 
gebruikt gaat worden”. Culina Keukens is aangesloten bij het CBW. 
 
Kopen bij een CBW-erkend keukenspecialist biedt veel voordelen, maar vooral meer zekerheid. Culina Keukens gaat 
mee met de laatste ontwikkelingen en trends in de keukenbranche. Wat de algemene trends betreft wordt komend 
seizoen voorgebouwd op, beton, 
zwart, grijstinten, wit, en hout. Met natuurkleuren als zand, klei en steen krijgt het milieu breed de aandacht die het 
verdient. Greep loze keukens zijn hip. Traditionele afzuigkappen zijn er nog steeds, maar populair is de in de 
kookplaat geïntegreerde afzuiging. Naast efficiënte afzuiging betekent het ook meer bewegingsvrijheid tijdens het 
koken op de inductiekookplaat. 
Het koken wordt steeds leuker met de slimme inbouwapparatuur. Wat te denken van de 3-in-1 alleskunner met 
magnetronfunctie, stoomfunctie, ovenfuncties. 
Dus toe aan een nieuwe keuken of apparatuur? Loop gerust eens de showroom binnen van Culina Keukens voor 
vakkundig advies. 
 
Meer info: www.culinakeukens.nl, tel. 036-5226394. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Waardeer degene die er voor je is 

en zijn of haar best voor je doet 
voor positiviteit.nl 

 

ZIN IN EEN TAARTJE ? 
 

DRENG DAN EEN NIEUW LID AAN 
DAN KRIJGT U DAAR EEN TAARTJE VOOR!  
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Familieberichten 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van de volgende leden. 
 
Dhr. Jan van Bakel 
 
Mevr. Geni Franssen L`Ortye   
 
Wij wensen familie en dierbaren 
heel veel sterkte met dit verlies. 
 
Om te overdenken. 
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Paasverhaal Zeewolde 2022 

 

 

 

 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtergrondkoor 

Maria 

Maria Magdalena 

Judas 

Judas, Jezus en Petrus 

Jezus, Barabbas en Pilatus 

Een mooi 
uitgevoerd 

verhaal, over de 
laatste dagen in 

het leven van 
Jezus. 

Krijgt zeker een 
vervolg volgend 

jaar. 
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“Iedereen beter leren kennen in de estafette-Hobby deel” EB 202 
 
Ik  kreeg het stokje door gegeven van Richard Huiden met de vraag 
Wat zijn je hobbys en waar houd jij je zoal mee bezig> 
 
Wel Richard mijn grootste passie is theater en vooral toneel. 
Misschien is dit een voortvloeisel uit het feit dat ik graag in de belangstelling sta. 
Ook het lector schap en DOP doe ik graag. 
 
Het grote verschil met lector en DOPer en toneel is dat bij toneel de mensen 
vermaakt worden en zich kunnen ontspannen, terwijl men in de kerk verwacht iets mee te krijgen om 
inspiratie op te doen. 
 
Toneel doe ik al vanaf mijn prille jeugd. 
Op de lagere school de stukjes op de verjaardag van de meester of de juf 
en later vanaf mijn 18e bij het gote toneel. 
Mijn "carrière" startte bij Toneelvereniging Vondel uit Luttelgeest waar ik geboren ben. 
Nadat ik in 1979 getrouwd ben, ben ik vanwege de RIJP in Lelystad gaan wonen. 
Ik ben daar nog een blauwe maandag lid geweest van een vereniging maar hier voelde ik mij niet op m'n 
plaats. Ik heb toen een paar jaar in Dronten bij de Flevo Komedie gespeeld. Eind '84 kwam ik  in Zeewolde 
terecht en werd ik lid van Spats. 
Leuke stukken gespeeld. maar ik wilde meer. 
Ik ben toen bij Spectakel gaan spelen, deze club ging na een paar jaar helaas terziele. 
Er is wel een doorstart gemaakt en ik heb nog gepoogd om te regiseren maar dit liep op een fiasco uit omdat 
ook deze club ter ziele ging. 
 
Intussen had ik mij aangemeld voor een gelegenheids groepje dat tergelegenheid van het CAF een absurtie 
stuk speelde van de poolse schrijver Mwrodjek. 
We zijn hier mee door heel Flevoland geweest. 
 
Bij een auditie voor een vervolg hierop kreeg ik een telefoonnummer van de 
Stichting Familie Theater uit Almelo in handen. 
Zij speelden komedies voor Nederlandse emigranten in Europa, VS en Canada. 
Daarnaast deden ze ook optredens voor gedetineerden tehuizen en op uitnodiging in Nederland. Auditie 
gedaan en tegen verwachting in toch 2x Canada-VS en 4x heel Europa door en daarnaast nog zo'n 100 
optredens in Nederland. Een schitterende tijd. 
In 2004 gingen zij verder met een muziekproductie waar maar een man nodig was. 
Jammer dat ik hiervan nooit mijn beroep van heb kunnen maken. 

 
 
Ik doe nu inprotheater en ben vrijwilliger bij SBB 
 
Dit was een beetje over mijn hobby en bezigheden. 
 
Hierbij wil ik het stokje doorgeven aan Jan-Willem Barneveld 
 
Jan-willem  wat is je grote hobby en waar houd  jij je zoal  mee 
bezig?? 
Wil je iemand uitnodigen voor het volgende nummer, na het te 
hebben gevraagd?  
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Beste KBO leden,  
 
Onze algemene ledenvergadering starten we dit keer met een lunch, soep en broodjes,  
hiermee willen we beginnen rond de klok van 12.30u. 
 
Dat lijkt ons een gezellige start van de middag. 
Samen komen en onder het genot van een lunch,  gezellig elkaar ontmoeten en bijkletsen met andere 
leden van onze KBO. 
 
Luncht u liever niet mee?  
Dan bent u van harte welkom op onze jaarvergadering die om ongeveer 13.30u. zal starten.  
Er staat thee en koffie voor u klaar. 
 
De mensen die gezellig mee willen lunchen moeten zich wel even hiervoor opgeven,  
dat kan tot uiterlijk 13 mei. 
Wilt u hieraan deelnemen, opgave bij het secretariaat. secretaris.zeewolde@hotmail.com 
Telefonisch : Gerard. 06-21365892.--- Agnes. 06-15147565.--- Jan. 06-17872805. 
 
Heeft u dieet wensen of allergieën dan kunt u dat gelijk vermelden. 
Er zijn géén kosten aan de lunch verbonden. 
 
We zien u allen graag op donderdagmiddag 19 mei. 
 
Het bestuur   

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke mededeling: Let op!! 
Vanaf heden zijn er een aantal mailadressen gewijzigd bij het bestuur. 

Ook de mailadressen van de websitebeheerder en voor de "Even Bijpraten" zijn veranderd. 

De oude adressen werken niet meer, dus er is een nieuwe lijst, zowel op de site alsook in deze EB. 

Let dus even op, als u ons iets wilt opsturen. 

Dank namens ons allen.  
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Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2022. 
Datum: donderdag 19 mei, locatie Open Haven, Kerkplein 8, 3891 ED Zeewolde.  
 
Ontvangst vanaf 12.30 uur, met soep en broodjes.  
Aanvang vergadering 13.30 uur. 
 
AGENDA. 
 
01. Welkom en opening                                                    Gerard van Mispelaar. 
02. Overweging                                                                   Paul Leferink, pastor.  
03. Vaststellen agenda                                                     Gerard van Mispelaar. 
04. Notulen jaarvergadering 28 oktober 2021                    Gerard van Mispelaar. 
05. Jaarverslag 2021                                                        Jan Hoogeboom. 
                                                                                        
06. Financieel jaarverslag  2021                                               Agnes Croese. 
       Begroting 2022                                                           Agnes Croese.   
07. Verslag kascommissie                                               Richard Huiden, Jan Gordijn.  
08. Benoeming kascommissie                                         Aftredend, Richard Huiden. 
       Benoeming nieuw kascommissie lid                                   Tilly Egberts. 
       Benoeming reservelid kascommissie  
09. Verslag Lief en Leed                                                    Ria Heinsbroek. 
10. Activiteitencommissie                                                           Janus Rennen / Riet Tijssen. 
 
11. Bestuurssamenstelling.                                                        Aftredend.     
       Gerard van Mispelaar           voorzitter                              2025      
       Jan Peters                    vice voorzitter                      2024             
       Jan Hoogeboom           secretaris                              2022         Herkiesbaar             
       Agnes Croese               penningmeester                  2023               
       Ria Heinsbroek               lief en leed                            2024                 
       Elly Ottevanger              lid, 55+ raad                          2025        
        
       Bestuurs kandidaten kunnen zich tot 1 uur voor de vergadering aan melden bij het bestuur.             
 
12. Aandacht voor onze vrijwilligers. 
13. Wat verder ter tafel komt / rondvraag. 
14. Sluiting. 
 
Na afsluiting ALV, circa 15.00 uur, pauze met koffie/thee.  
Daarna, BINGO. 
 
Afsluiting, circa 16.30 uur, door de voorzitter Gerard van Mispelaar. 
 
Jan Hoogeboom,  
Secretaris KBO Zeewolde. 
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Wat te doen: 

Culinaire fietsroute rondom Hanzestad Harderwijk 

lengte 31.57 km 
  
thema cultureel, dorpen, landelijk 
  
Kcal 562 
  

 1 uur 52 min 
  

 1 uur 29 min 

Harderwijk, Hierden, Ermelo 
De culinaire Hanzestad Harderwijk is een plek waar je geweest moet zijn. Talloze restaurantjes, gezellige 
horecapleinen, grote terrassen en pittoreske winkelstraten. Harderwijk staat al sinds 1252 bekend als 
handelsstad en dat zie je nog steeds. 
 
Start je fietsroute met een lege maag en stap onderweg meermaals af voor een culinaire hap. Ontbijt, 
lunch, borrel of diner? Je kunt je hier de hele dag wel vermaken. 
 
De fietsroute leidt je om de stad heen zodat je alle facetten van deze prachtige Hanzestad kunt zien. En 
niet alleen Harderwijk ontdek je tijdens deze fietsroute, je fietst namelijk ook een klein stukje door het 
naburige Ermelo. De fietsroute is maar 30 kilometer en dat geeft je de tijd om onderweg vaak af te 
stappen. We hebben alvast een aantal horecagelegenheden en speciaalzaken toegevoegd aan de route om 
je te inspireren. 
 
Is je fietsroute rond? Ga terug naar de stad, stap af in het centrum en struin tot in de late uurtjes door de 
romantische straten. Verken de boulevard en de culinaire Vischmarkt met maar liefst twee 
sterrenrestaurants. Of laat je leiden door de Bronzenbeeldenroute die jou door middel van audioverhalen 
meeneemt in de stadsgeschiedenis. 
Het bourgondische hangt hier in de lucht, dus volg je neus, dan zit je in Harderwijk altijd goed! 

Bron:  Fietsroute door Harderwijk, Nunspeet (fietsnetwerk.nl)  
 
Te downloaden op  fietsroutekaart, knooppunter formaat, fietsroutekaart met plattegrond en op GPS. 
 

      
Kasteel de Essenburgh, Hierden.         Paling museum, Harderwijk.       Korenmolen de Maagd, Hulshorst. 

Bakkerij/lunchroom 
Uniek, Nunspeet 
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DOE MEE, MAAK ONZE VERENIGING GROTER 

BRENG EEN NIEUW LID AAN  

EN U VERDIENT DAAR TAART VOOR 
  

 

Kamperen: het hele jaar door geld opzij leggen 

      om veertien dagen armoe te kunnen lijden. 

Het hele jaar krom liggen  

       om twee weken krom te kunnen liggen. 

 

Fons Jansen 
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Informatie KBO afd. Zeewolde. 
Functie                              Wie kunt u bellen?                     E-mail                                telefoon 

Beheer Internet-site KBO Zeewolde; Ida Hazelaar websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com 
Internet-site KBO Zeewolde: via https://kboflevoland.nl 

KBO Zeewolde : IBAN nr..NL33 RABO 0338 1508 70 
 

NIEUWE LEDEN: opgeven bij Riet Tijssen: 036-5228474 of riettijssen4@gmail.com 
Opzeggen lidmaatschap: uiterlijk voor 1 december, na 1 december loopt uw lidmaatschap nog 1 jaar door!! 

 
Adressen voor informatie  voor u beschikbaar. 
Digitale hulp en ondersteuning: elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur in de Meermin. 

Voor vragen of opmerkingen: seniorwebzeewolde@gmail.com   
Welzijn Zeewolde:  de Meermin          036 – 522 46 55 
Ouderenadviseur  Jolanda Aarssen  j.aarssen@zeewolde.nl      06 – 412 757 87 
Gemeente Zeewolde. www.ondersteuningshuiszeewolde.nI        036 – 522 95 22                                  
MEE:   zeewolde@meeijsseloevers.nI         088 – 633 06 33 
Nienke Boekhout:  Mantelzorgmakelaar voor kennis over wet en regelgeving.  085 – 303 29 85  

mail; info@wlzclientondersteuning.nl  
Financieel Spreekuur voor al uw vragen invullen van formulieren etc.:  
iedere dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Bibliotheek en 
iedere donderdagmiddag van 13.00 uur tot 15.00 uur in de Meermin. 

Zorg aanvragen Welzijn Zeewolde: informelezorg@welzijnzeewolde.nl 
(alleen voor aanvragen zorg: mail wordt dagelijks doorgenomen!)  

Het Vraaghuis  Inloop voor al uw vragen, info, advies, hulpverlening. Stevinweg 2  
  info@hetvraaghuis.nl   of   www.hetvraaghuis.nl 

 

 
 Voorzitter 
  
 Vice-voorzitter 
 Secretaris 
 Penningmeester 
 Lief en leed  
 55+raad   
  
 Lief en leed 
 Ledenadministratie  
 Veiligheidsadviseur 
 Belastinghulp                        
 55-plus Raad   
 
  
 Activiteitencommissie 
 Activiteitencommissie 
 
  
 Redactie EB 
 
 
 Advertentie contact EB 
 

 Bestuur 
 Gerard van Mispelaar,  
 Lelyweg 108 
 Jan Peters, Rechteren 30 
 Jan Hoogeboom, Radon 33 
 Agnes Croese-Andriessen 
 Ria Heinsbroek, Coulisse 7 
 Elly Ottevanger,   
   
 Ria Heinsbroek 
 Riet Tijssen-van der Horst 
 Richard Steur 
 Jan Gordijn ( coördinatie) 
 Elly Ottevanger 
  
 Activiteitencommissie 
 Janus Rennen , Gelderseweg 37                                       
 Riet Tijssen-van der Horst , 
 Flevoweg 152      
  
 Redactie “Even Bijpraten” 
 Ida Hazelaar, Radon 33.   
  
 Gerrit Thiele, de Nes 5   

      
  mispelaar.gb@gmail.com 
   
  jgf.peters@ziggo.nl  
  secretaris.zeewolde@hotmail.com 
  agnescroese@gmail.com   
  b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 
  elly.ottevanger@planet.nl 
   
  b.n.j.heinsbroek54@gmail.com 
  riettijssen4@gmail.com  
  c.r.steur@gmail.com                                        
  jgordijnl939@kpnmail.nl 
  elly.ottevanger@planet.nl 
 
   
  arennen@solcon.nl  
  riettijssen4@gmail.com  
   
  
redactie.ebzeewolde@hotmail.com  
   
 
  gerritenchristien@t-mobilethuis.nl  

  
  036-522 11 22 
  
  036-785 25 39 
  036-848 62 80 
  06-151 475 65 
  036-206 25 32 
  036-522 19 89 
    
  06-465 460 03 
  036-522 84 74 
  036-522 66 83 
  036-522 62 82 
  036-522 19 89 
 
   
  036-523 68 40 
  036-522 84 74 
   
   
  036- 848 62 80 
 
 
  036 522 11 30 
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