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Voorwoord

Vanmiddag, het is donderdag, dus onze KBO-
middag in de Meermin, werd ik gebeld. Men kon 
de Meermin niet in en met “men” bedoel ik 
natuurlijk de mensen die gebruik willen maken 
van die donderdagmiddag. De Meermin was nog 
op slot, hoewel er s ’morgens met de gemeente 
gebeld was over dit mogelijke probleem. Want 
we, de KBO, heeft wel een sleutel van het 
gebouw, maar de persoon die de sleutel beheert, 
is nu even afwezig en de sleutel blijkbaar ook. Er 
was verzekerd dat om 13.00 uur de boel open zou 
zijn voor ons. Nou , dat bleek dus niet het geval te 
zijn. Wij hebben wat heen en weer gebeld en de 
boel open gekregen. Maar de sleutel die we 
gebruikten is niet aan ons toegewezen maar 
werkt wel. Op zich is dit natuurlijk een klein 
praktisch probleempje dat snel opgelost kon 
worden. En wij hadden ook beter moeten 
opletten. De persoon die de sleutel in zijn zak 
heeft, moet hem even afgeven als hij niet 
aanwezig kan zijn. 

Maar het is wel een beetje toevallig dat dit deze 
week gebeurt. Want afgelopen dinsdag, op onze 
maandelijkse vergadering, had ik mijn gal nog 
maar eens gespuugd over alles wat er met ons 
gebeurt sinds we de aanzegging kregen om, in de 
Sfinx, onze spullen te pakken en te verhuizen 
naar de Meermin. Of, beter gezegd, mijn gal 
gespuugd over hetgeen wat er niet met ons 
gebeurt. En, natuurlijk, we zitten net na de 
verkiezingen, nog geen nieuwe gemeenteraad en 
we hebben net corona achter de rug. En het plan  

 

voor verbouw van de Meermin was afgeschoten 
door de oude gemeenteraad. Als je goed kijkt is 
het voor ons, ouderen, een hopeloos gebouw. 
Wc’s, zijn die goed bereikbaar. Zijn de liften groot 
genoeg? De onderhoudsstaat van het gebouw? 
Kunnen we erin met grotere groepen? En dan 
bedoel ik 70 / 80 man. Parkeergelegenheid in de 
buurt? De bereikbaarheid van het gebouw voor 
de minder valide medemens? 

Ik moet ook eerlijk bekennen dat ik het bundelen 
van de EB en het magazine, wat we voorheen in 
de Sfinx deden, bijna nooit meer in de Meermin 
doen. Bijna altijd in Open Haven. Alleen al om de 
bereikbaarheid. Alles moet het gebouw in 
gesleept worden en als het gebundeld is , er weer 
uit. Want het magazine wordt tegenwoordig bij 
mij thuis gebracht. Vroeger in de Sfinx, die was 
altijd open. Maar nu de Meermin? U hebt het net 
gelezen. 

En dan zijn dit nog maar praktische zaken. Maar 
het overleg met Welzijn? Waar blijft dat sinds het 
wegvallen van Jolanda en Sari? Alles is zo taai en 
stroperig. Het lijkt wel of alles gesmeerd wordt 
met remolie. Wij zullen er als gezamenlijke 
ouderenbonden nog maar een schepje bovenop 
moeten doen. 

En u wens ik goede ontmoetingen, met goede 
afspraken en goede bereikbaarheid van alles 
waar u naar toe wilt. 

Gerard v Mispelaar 

 
 
 

 01 



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 

   
Adres; Ida Hazelaar, Radon 33, 3894 DP Zeewolde. Telefoon. 036-8486280 of 06-20451239 

Kopij EB Liefst digitaal aan leveren. 
Bij voorbaat dank.. 

 
De volgende ”Even Bijpraten” 

verschijnt omstreeks 28 juni 2022. 
›› Kopij aanleveren uiterlijk op 17 juni  2022 
Op de site is “Even Bijpraten” in kleur te zien  

 

 
 
 
 

VOORDEEL VOOR LEDEN KBO-ZEEWOLDE !       

Toon tijdig Uw KBO - ledenpas.. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
31 mei 

 
Jaarlijkse busreis 

 

Vertrek Sfinx 

   

Weet u iemand die ziek is of iets anders, dat 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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Betekenis van Hemelvaartsdag 

Met Hemelvaartsdag viert het christelijke geloof dat 
Jezus naar de hemel is gevaren. Hij is toen, volgens de 
christenen, aan de rechterzijde van God gaan zitten. 
Waarna hij kon meeregeren over de gelovigen en 
waardoor hij daarnaast zorg kon dragen over hen.  
Ook wordt op deze dag het feest van de Christelijke 
Arbeidersbeweging gevierd. In 1891 is namelijk een 
pauselijke encycliek (brief) over sociale 
rechtvaardigheid afgekondigd. Op Hemelvaartsdag 
herdenkt men deze gebeurtenis. In veel landen 
hebben werkende en naar schoolgaande mensen vrij. 

Dauwtrappen en hemelvaren 

Vroeger stonden veel mensen om drie uur 's nachts op 
om te gaan zingen of te wandelen en met hun blote 
voeten door het gras te lopen. Men dacht toen dat het 
een magische en geneeskrachtige werking zou hebben. 
In sommige delen van Nederland wordt dit ook wel 
hemelvaren genoemd. Tegenwoordig staan nog steeds 
veel mensen voor dag en dauw op (vroeg in de 
ochtend, om een uur of vijf, zes) om te gaan wandelen 
of fietsen, hier komt het woord dauwtrappen vandaan.

ZIN IN EEN TAARTJE ? 
 

DRENG DAN EEN NIEUW LID AAN 
DAN KRIJGT U DAAR EEN TAARTJE VOOR!  
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Wat te doen 
  
Ga op avontuur in de Orchideeën Hoeve en ontdek het mooiste junglepark van Europa. 
Dwaal door het indoorpark (25.000 m2) en laat je betoveren in een adembenemende 
natuurwereld vol bijzondere bloemen, planten en dieren. Bezoek de tropische vlindertuin, 
ravot in de waterrijke speeltuin, lunch in de sprookjesachtige ‘Zwevende’ Bloementuin en 
ontdek de gloednieuwe stokstaartjestuin.  

Naast talloze planten en bloemen vind je in de tuinen van de Orchideeën Hoeve allerlei 
dieren die vrij in het park leven. Spot bijvoorbeeld de aapjes, fladder mee met de tropische 
vlinders, ontmoet de flamingo’s van heel dichtbij en voer de papegaaitjes. Benieuwd welke 
dieren jij kunt ontmoeten? 

In het sfeervolle serre-restaurant en bij bistro ‘De Sakura’ kun je onder genot van een lekker 
drankje en/of (warme) maaltijd lekker bijkomen van jouw jungle-avontuur. Deze twee 
eetgelegenheden hebben een eigen menukaart met een eigen assortiment eten en drinken. 
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https://www.orchideeenhoeve.nl/tuinen/stokstaartjestuin/
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Overweging door Jan Hoogeboom op de bestuursvergadering van 10 mei 2022 
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Verhaal 
 
De oude wingerd,  
 
Een oude man keek bedroefd voor zich uit. 
De tranen liepen over zijn oude en diep 
gerimpelde gezicht. 
Hij keek naar beneden vanaf zijn balkon en zag de 
wingerd waar hij met zoveel liefde en toewijding 
de afgelopen vijfenveertig jaar voor had gezorgd. 
Vijfenveertig jaar geleden groeide het als klein 
plantje bij de buren in de tuin, vlakbij zijn pand. 
Hij had de plant verzorgd en met veel geduld 
langs de muren van zijn oude herenhuis geleid. Zo 
voorzichtig mogelijk snoeide hij zo min mogelijk 
van de ranken, die hun weg naar boven zochten. 
De oude man kon zo genieten van deze wingerd. 
In die vijfenveertig jaar had de wingerd inmiddels 
de volledige achterkant van zijn huis van een 
prachtig rood-groen blad voorzien. 
Er woonden vogels in de wingerd en de vlinders 
kwamen vaak even voorbij gevlogen en gingen 
dan op zijn balkon zitten. 
 
De oude man praatte tegen de wingerd en zijn 
metgezellen. 
Het was zijn familie, het was zijn thuis. 
Een kat uit de buurt klom elke week tegen de 
wingerd op naar boven, om even gedag te 
zeggen. Vaak kreeg hij van de oude man iets 
lekkers en liet dan zich langs de takken weer naar 
beneden zakken. 
De vogels kenden de oude man. Ze kwamen naar 
hem toe gevlogen en vroegen dan nieuwsgierig 
om wat kruimels. 

Oh, er zat zoveel liefde in deze wingerd en haar 
bewoners. 
Maar op een dag, kreeg de man nieuwe buren. 
Hij belde bij hen aan en vroeg of ze alsjeblieft de 
wingerd wilden behouden. 
De buurman was beleefd en beloofde de oude 
man dat hij de wingerd zou laten staan. 
De oude man was blij en liep tevreden terug naar 
huis. 
Heel voorzichtig klom hij zijn ladder op om een 
paar ranken te verwijderen die voor zijn ramen 
groeiden. Hij keek en praatte met zijn vogels en 
een vlinder fladderde voorbij. Nadat hij klaar was 
met het snoeiwerkje, ging hij tevreden in een 
stoel zitten en keek naar buiten. 
 
De volgende dag werd hij wakker van een hard 
brommend geluid. 
In zijn streepjespyjama snelde hij naar zijn balkon. 
Hij deed de balkondeuren open en keek naar 
beneden de tuin van de buren in. 
De zoon des huizes had een kettingzaag en 
zaagde de stam van de vijfenveertigjarige 
wingerd met één beweging door. 
“Nee!” schreeuwde de oude man. 
De tranen stroomden uit zijn ogen. 
De onmacht die hij voelde, dit was zijn 
levenswerk, dit was zijn thuis! 
Het voelde of zijn hart uit zijn lichaam gerukt 
werd en hij liet zich op zijn knieën vallen. Hij keek 
naar boven en met betraande ogen riep hij: 
 “Waarom, waarom!!” 

 
Bron: Jolanda Rhijnsburger Levensboomverhalen 
(echt gebeurd) 

 
  

 

 
 

 

 
 
 
 

 

DOE MEE, MAAK ONZE VERENIGING GROTER 

BRENG EEN NIEUW LID AAN  

EN U VERDIENT DAAR TAART VOOR 
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“Iedereen beter leren kennen in de estafette-Hobby deel” EB 2022 
Jan-Willem Barneveld: komt is de volgende EB 

 
 

Van ‘Seaewald’ tot Zeewolde 

Zeewolde ligt in het zuidelijke deel van provincie Flevoland, aan het 
Wolderwijd en Nuldernauw, tegenover Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk 
en Spakenburg. De naam ‘Zeewolde’ verwijst naar het oerbos dat hier voor 
de jaartelling groeide en dat later door de zee is overspoeld. Rond het jaar 
790 na Christus lag er een dorp nabij het huidige Zeewolde, genaamd 
‘Seaewald’. Door overstromingen in de latere middeleeuwen is dit dorp 
verzwolgen door de Zuiderzee. In 1968 werd Zuidelijk Flevoland 
drooggelegd en in 1979 werd Zeewolde het domein van pionierende 
boeren. 

 

De gemeente Zeewolde bevindt zich in het zuidelijke 
gedeelte van de provincie Flevoland. Het dorp 
Zeewolde ligt aan het Wolderwijd, waaraan het (op 
voorstel van Godfried Bomans [1]) zijn naam heeft 
gegeven, tegenover Harderwijk. Op het meest 
noordoostelijke punt van de gemeente ligt het 
gehucht Harderhaven, het oudste gedeelte van 
Zeewolde   

Dit woongebied was al veel eerder in gebruik, al 
eeuwen voordat het drooggelegd werd. In 
geheel Flevoland hebben meer dan duizend jaar 
geleden al mensen gewoond, van wie ook 
voorwerpen zijn teruggevonden. Enkele namen van 
dorpen en steden komen ook uit deze tijd. De Friese 
missionaris Liudger (742-809) was van plan een 
klooster te stichten, en verwierf in 793 een erfdeel 
van zijn vriend Liudger, zoon van Hredger "in een bos, 
dat Seaeuuwald of Suifterbant heet, uitgezonderd de 
akkers die daar door mijn ouders en eigen mensen 
ontgonnen zijn." Dit vormde het eerste bezit van het 
klooster te Werden, waarvan de bouw in 801 gereed 
kwam. Uit oude bronnen is gebleken dat er in het jaar 
790 sprake was van een dorp genaamd Seaewald. In 
die tijd gaf de hertog van Gelre privileges aan de 
bewoners van het dorp, ten westen van Harderwijk. 

 Door overstromingen in de latere middeleeuwen is 
dit dorp verzwolgen door de Zuiderzee. Een moderne 
interpretatie onderscheidt in de dorpsnaam de twee 
woorden zee en wold (zee/blauw/water en 
groen/bossen/natuur). De kleuren komen samen met 
de kleur geel (graan) terug in de vlag van Zeewolde. 

Het oorspronkelijke dorp Seaewald had zijn ligging in 
de veengebieden in het gebied. Uit diverse bronnen 

 blijkt dat hekserij grote invloed had in de Seaewaldse 
maatschappij. 

 

Moderne geschiedenis 

De polder bestaat sinds 1968, het jaar waarin Zuidelijk 
Flevoland is drooggelegd. In eerste instantie was het 
nieuwe dorp Zeewolde gepland tussen Dronten en 
Lelystad. Later is besloten om het dorp te bouwen op 
de locatie waar het nu is. Eind jaren '70 vestigden zich 
de eerste agrariërs en ondernemers in de polder, en 
kwam er een multifunctioneel gebouw: De Trekker. 
Dat gedeelte van Zeewolde is hernoemd in 
'Bedrijventerrein Trekkersveld'. 

In 1981 startte de eerste basisschool, genaamd 't 
Wold, aan de Dasselaarweg, tussen het riet en 
tegenover een bos, naast het gemeentehuis, de 
bibliotheek en het politiekantoor. Er was een weg 
naar de haven. Van een dorp was nog geen sprake. 
Wel begonnen de eerste activiteiten, zoals het 
opspuiten van zand. 

In 1983 werd begonnen met de eerste gebouwen en 
woningen van het dorp Zeewolde en in 1984 
vestigden de eerste Zeewoldenaren zich. Zeewolde is 
ontstaan uit een deel van Lelystad en het OL ZIJP. De 
gemeente Zeewolde werd bij wet ingesteld op 1 
januari 1984.  

De gemeente Zeewolde had oorspronkelijk als doel 
het dorp klein te houden en stelde een bepaald aantal 
inwoners vast waarbij de gemeente de huisvesting 
zou stoppen. Hoewel dit oorspronkelijke aantal 
(5.000) al ver is overschreden, is Zeewolde ruim van 
opzet en heeft het zijn dorpse karakter weten te 
behouden. Dit is met name terug te zien in de jongste 
wijk, de Polderwijk. Ook deze wijk is ruim opgezet, 
met oog voor natuur. Een bijkomend effect van het 
gestegen inwonersaantal is dat er meerdere grote(re) 
winkelketens zijn gevestigd in Zeewolde. Niettemin 
behoort Zeewolde tot de dunstbevolkte gemeenten 
van Nederland. 
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Verhaal: Kind van de zee. 
Ingezonden: 

Ze woont op een tropisch eiland en is 9 jaar. 
Na school huppelt ze vrolijk naar het strand, gaat 
zitten met het zicht op de grote oceaan. Het door de 
zon beschenen water glinstert. Ze kijkt met 
toegeknepen ogen naar de horizon en denkt “zou daar 
achter nog meer zijn?”  
 
Opeens staat ze op en gaat schelpen zoeken. De 
mooiste stopt ze in haar zak, daarna huppelt ze naar 
huis. Bij de keukendeur staat een emmer halfvol met 
schelpen en zegt “die emmer krijg ik nog vol” och, 
och, wat een rijkdom. Zondag, hoera geen school. 
Eerst met vader, moeder, broers en zussen naar de 
kerk en daarna picknicken aan het strand, de mooiste 
plek van de wereld. Toen alles op was vroeg het 
meiske “Pappie mag ik alleen?” “Ja lieverd dat is goed 
,maar niet het water in, want het is vloed”. “Nee Pap” 
en weg was ze. Mam schudt haar hoofd “Ze lijkt wel 
een jongen”. Paps doet net of hij niets hoort en weet 
“Zij is mij”. Ze huppelt verder het strand op, zo dicht 
mogelijk bij het water en klimt op een hoge rots. Ze 
gaat zitten met opgetrokken knietjes, met haar armen 
er omheen en kijkt naar de zee.  
Machtig mooi, in de verte ziet ze de golven met witte 
schuimkoppen aanrollen en hoe dichterbij ze komen 
hoe groter ze worden, nog dichterbij, nog dichterbij. 
Dan opeens beukt het water tegen de rots aan. Het 

water spat omhoog, de druppels beschenen door de 
zon lijken op diamantjes. Ze voelt een spat op haar 
wang, dat ze ervaart als een kusje van de zee. Ze 
proeft het zilte nat, er gaat een huivering door haar 
lichaam. De zon is niet zo fel meer en dan zal ze de 
zon in zee zien zakken, dan moet ze als de bliksem 
zien thuis te komen.  

Maar eerst moet de zee zich terug trekken om aan de 
andere kant vloed te zijn. Geduldig wacht ze en dat 
vindt ze niet eens erg.  
Even later klimt ze voorzichtig van de rots af, en ja, 
toch nog met haar kuiten in het water. Ze loopt het 
strand op en opeens trapt ze ergens op. Ze voelde 
met haar hand, wat kan het zijn, o, o, o, wat een 
mooie schelp. Maar die gaat niet de emmer in, daar is 
hij veel te mooi voor. Die schelp is haar poesaka, in 
het Nederlands is het een talisman.        
 
Nu is ze oud en woont in een ander land, waar de zon 
niet altijd schijnt en geen blauwe zee, dat mist ze heel, 
heel erg. Op een dag een uitnodiging van de 
“Zonnebloem” om met de bus mee te gaan naar 
Kijkduin aan zee. O, de zee, de zee, met haar vriendin. 
Hoera, haar hart klopt sneller.  
Daar aangekomen met haar vriendin, (We besturen 
beiden een rollator) met een begeleidster naar 
beneden, richting zee. O wat een teleurstelling,  geen 
blauwe zee maar een grijze watervlakte en dan heeft 
ze zomaar een traan op haar wang. Vlug afvegen, 
niemand hoeft het te zien, maar haar hart huilt.  
 
Ze lopen verder de boulevard op, heel veel 
restaurants, de volgende straat in, alleen winkels 
met rekken kleding. Voor die twee dames meteen 
snuffelen. Het interesseert haar niet, dus geduldig 
wachten en nog meer zeerder been.  
Daarna bij een cafetaria heerlijk geluncht en uitgerust, 
dan terug naar de bus. Nu moeten we omhoog met de 
rollator, dat valt niet mee met zo`n zeer been.  
Ineens zagen we aan de overkant een souvenirwinkel, 
opeens vlogen we er heen. Ach, wat een mooie 
spullen. Mijn vriendin koopt pantoffels in de vorm van 
klompen met roze tulpen er op en zegt ”Och, wat 
moet ik nou met al die spullen”. Het boeit haar niet, 
maar buiten in een grote bak vol schelpen, daar 
haalde ze een hele mooie schelp uit. Wit crème-achtig 
met zwarte streepjes er op. Daarna naar de bus, die ze 
naar huis brengt en zij, zij is net zo blij met haar schelp 
als het meiske van 9 jaar. 
             Emmy Roestenburg08 



Recept:  
 

Quiche Lorraine 
 

• FRANS, HOOFDGERECHT  
Een lekkere pittige hartige taart voor bijzondere maar ook dagelijkse gelegenheden. 
 
Ingrediënten 2 personen 
1 pakje bladerdeeg 
1 ui 
1/2 prei 
2 eieren 
3 plakjes ham 
2 dl slagroom 
2 tomaten 
1/2 eetlepel maïzena 
150 gr. gerookte spekblokjes 
200 gr. geraspte kaas 
 
Benodigdheden 
Bakvorm 
Koekenpan 
Mes 
snijplank 
spatel 
maatbeker 
 
Voorbereiding 
Verwarm de oven voor op 175 graden. Vet de 
vorm in met gesmolten boter en doe de plakjes 
bladerdeeg die ontdooid zijn in de vorm en 
bekleed deze helemaal. 
Prik gaatjes in de bodem, dan kan het vocht weg, 
je kan er ook nog wat paneermeel instrooien om 
het vocht op te nemen, zo blijft de korst lekker 
knapperig. 
 
Bereidingswijze 
Snijd de ham, prei, ui met een scherp mes in 
kleine stukjes, bak het even wat op in de 
koekenpan. Boter is niet nodig! Want spek en 
ham bevatten al wat vet. 
 
Roer wat geraspte kaas door het mengsel en doe 
het daarna in de taartvorm. 
Alles moet goed verdeeld zijn, zodat de smaak 
mooi in balans is 
 
Meng daarna in de maatbeker de room, eieren, 
door elkaar dat het een lichtgele massa is 
geworden, voeg naar smaak wat zout en peper 

toe, maak een papje van de maïzena met een 
lepel water en roer dit door de romige saus, en 
gooi dit over de groenten heen in de bakvorm. 
Leg er daarna nog wat plakjes tomaat over en 
strooi er nog wat kaas over. 
 
Bak de taart in de voorverwarmde oven in 
gedurende 45 min. af zodat een mooi korstje 
heeft. 
De taart is klaar als je saté prikker er mooi droog 
uit komt. 
 
Eet smakelijk 
 
Bron: Kookles op school voor kinderen met adhd en autisme 

 
Serveertip 
Eet de quiche met een frisse salade! 
 
Variatietip: vervang de ham door zalm. 
 
 
Eet smakelijk
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https://www.smulweb.nl/recepten/bladerdeeg
https://www.smulweb.nl/recepten/ui
https://www.smulweb.nl/recepten/prei
https://www.smulweb.nl/recepten/varkensvlees/ham
https://www.smulweb.nl/recepten/room/slagroom
https://www.smulweb.nl/recepten/tomaten
https://www.smulweb.nl/recepten/geraspte%2Bkaas


De Ark van Noach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10 



Familieberichten 
 
 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen, 
van ons  lid. 

 
 
Dhr. Jan Franssen 
 
  
 
Wij wensen familie en dierbaren 
heel veel sterkte met dit verlies. 
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Tips: 
 
Oud brood over? Gooi het niet weg,             Hoe gaat het met je? 
maar doe er het volgende mee! 

 

Vries jij je brood altijd keurig netjes in, zodat je iedere dag genoeg 
sneetjes uit de vriezer kunt halen om op te eten? Of wordt jouw 
brood uiteindelijk zo hard dat je het niet meer op kunt eten? 
Weggooien is in dat geval niet meer nodig, want Radar geeft je 
allerlei alternatieven om ook van ouder brood te kunnen 
genieten. 
De volgende dingen kun je maken van je oud geworden 
boterhammen: 
1. Wentelteefjes 
Het meest voordehand liggend, maar ook meteen de lekkerste (en 
misschien wel beste) oplossing: maak wentelteefjes van je oude 
boterhammen! Dit doe je door je brood in een mengsel van ei, 
melk en een snufje kaneel te leggen en het bammetje vervolgens 
goudbruin te bakken in de pan. 
2. Croutons 
Om je salade op te leuken kun je het oude brood ook in stukjes 
breken of snijden en vervolgens met wat olie en knoflook in de 
pan bakken tot de stukjes krokant zijn. De stukjes brood kun je 
overigens ook zo’n twintig minuutjes in de oven leggen op 160 
graden. En wil je echt iets speciaals doen met de croutons? Maak 
dan een Italiaanse Panzanella salade! 
3. Tosti 
In plaats van je heerlijke verse brood onder het tosti-ijzer te leggen, gebruik je hier liever oude 
boterhammen voor. En mocht je geen tosti-ijzer in huis hebben, dan maak je tosti’s ook prima met wat olie 
in de pan. Beleg de boterhammen met allerlei lekkere ingrediënten en bakken maar. 
4. Paneermeel 
Maak jij weleens gebruik van paneermeel om je eten extra krokant te maken of om kwetsbaar eten te 
beschermen in de pan? Paneermeel is eigenlijk heel simpel zelf te maken; het is namelijk een afvalproduct 
uit de beschuit-industrie. Maar je raadt het al: ook (hard, oud) brood kun je verkruimelen en zo als 
paneermeel gebruiken. 
5. Broodpap 
Vroeger, toen restjes weggooien nog minder gebruikelijk was dan nu, werd oud brood regelmatig gebruikt 
om broodpap van te maken. Je maakt dit door melk warm te maken (soms met citroen eraan toegevoegd), 
stukjes brood aan dit mengsel toe te voegen en dit met een garde fijn te kloppen. Vervolgens voeg je nog 
suiker en kaneel toe en voilà: je kunt aan tafel. 
En dit kun je beter níét met je oude brood doen 
Dan nog een laatste tip voor wat je er beter niet mee kunt doen; de eendjes voeren in het park 
bijvoorbeeld. Hoewel het een goede daad lijkt om nog iemand anders van eten te voorzien, is het vele zout 
in brood voor veel dieren erg slecht. Ook koeien en schapen hebben geen baat bij het eten van brood. 
Wil je toch graag wat dieren voeren? Geef ze dan liever iets voedzaams, zoals wat overgebleven groenten, 
haver of een restje rijst. 12 



Ingezonden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 klassiekers 

• Niet geschoten is  
altijd vrede 
 

• Het lijkt simpel 
Maar dat is het ook 
 

• Ga je mee wat moet zaaien? 
 

• Vooruit met de geit  
en de mensheid 
 

• Pluk de dag voor 
Je in de vaas eindigt 
 

• Het was zo donker dat ik 
Overal lichtpuntjes zag 
 

• Als de moet weer eens in je schoenen zakt, 
Ga dan op je kop staan 
 

• Voel de vrijheid van 
Alles mooi te maken 
 

• Geniet nooit met mate 
 

• Loesje voor de vrijheid 
van meningsuiting 
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Op 15 september 2018 heeft Leo Fijen voor alle vrijwilligers een lezing gehouden over de toekomst van de 
kerk. Leo put zijn inzichten uit de 40-50 parochies die hij elk jaar bezoekt en de ontmoetingen met kerkelijke leiders 
als bisschoppen, abten, boekenschrijvers, etc.. Leo ziet de toekomst van de kerk vervat in 10 praktische punten: 

1. Stop met klagen 
Klagen heeft geen zin, het stoot belangstellenden af, legt een grauwsluier over de gemeenschap en 
ontneemt de lokale kerk het geloof in een nieuwe toekomst. 

2. Blijf als gemeenschap geloven in de toekomst en blijf elkaar opzoeken 
Wat er van boven af ook aan plannen wordt bedacht, elke gemeenschap kan bij elkaar blijven komen: in 
huiselijke kring, in een buurtcentrum of in een ruimte die gedeeld wordt met andere christenen. 
Samenkomen om te bidden en het geloof te verdiepen: dat zorgt ervoor dat de band tussen geloof, dorp, 
buurt en leven blijft bestaan. Blijf elkaar door de week opzoeken om met die groepjes op zondag de 
eucharistie te vieren waar die ook plaatsvindt. Die lokale verbondenheid hoeft de eucharistie niet uit te 
sluiten. En de eucharistie blijft het hart van ons geloof. 

3. Doe de deuren van de kerk open en wees als kerk aanwezig in de lokale samenleving 
Te veel kerken zijn naar binnen gekeerd en hebben geen boodschap meer aan het leven buiten de kerk. 
De meeste vrijwilligers zijn actief in werkgroepen die vooral met de zondagse viering te maken hebben. 
Hoe belangrijk die ook is, die eucharistie betekent niets wanneer we Christus niet present stellen in de 
lokale samenleving. 

4. Laat in de liturgie het leven van alledag meeklinken 
God die met mensen optrekt gaat ook over ieder van ons. En veel mensen die vaak op zondag in de kerk 
komen, hebben niet de indruk dat die viering God met hun leven verbindt. 

5. Gebruik de scharniermomenten van het leven 
De meeste mensen komen nog maar heel af en toe in de kerk. En als dat het geval is, gebeurt dat bij begin 
en einde van het leven en rond jubilea. Daar hebben we als kerk zo veel te bieden en doen we dat te 
weinig. Vooral bij avondwake en uitvaart hebben we een verhaal dat niemand anders in huis heeft. Juist 
daar liggen kansen om buitenstaanders in het hart te raken. Die kansen worden te weinig benut en komen 
meer en meer in handen van commerciële begeleiders. 

6. Doorbreek de sprakeloosheid 
Als we niet alles in het werk stellen om mensen woorden te leren voor hun geloofsbeleving, zal het geloof 
nog meer verdampen. Dit kan niet vaak genoeg gezegd worden. En ieder kan dit ter hand nemen: in werk-
groepen, middels het parochieblad, op informatieavonden van de lokale kerk, door samenwerking met 
andere christenen. 

7. Zoek de samenwerking met andere christenen 
We hebben niet meer de luxe het zelf te kunnen oplossen. Bij presentie in de lokale samenleving, op 
scharniermomenten van dorp, wijk of buurt en bij eigentijdse geloofscursussen worden we sterker en 
rijker als we samenwerken. 

8. Organiseer meer evenementen 
In deze tijd leven mensen van het ene naar het andere evenement. Ook een organisatie als de lokale kerk 
ontkomt niet aan dit ritme. Evenementen duren maar even en hebben effecten voor de langere termijn: 
meer gemeenschapszin en verdieping van het geloof. Denk aan kloosterweek-end, vastenproject, 
bedevaart en korendag. 

9. Relativeer de afwezigheid van jongeren en wees blij met ouderen die er wel zijn 
Alle instituten hebben het moeilijk met jongeren, de kerk dus ook. Laten we daar niet ingewikkeld over 
doen en er ontspannen mee omgaan. 

En zorg dat jongeren die er nog wel zijn concrete taken krijgen. Bij projecten als eerste communie en vormsel moet 
het heel gewoon zijn dat ouders meedoen met hun kinderen. Anders wordt catechese alleen voor kinderen gegeven 
die er thuis niet over kunnen praten. Daarnaast is het goed om ouderen te koesteren. Te vaak wordt gezegd dat we 
een kerk van ouderen zijn, alsof ze een probleem zijn en te veel van het goede zijn. Wees blij met die ouderen, ze 
kunnen een brug vormen naar hun kinderen en kleinkinderen die bijna nooit meer in de kerk komen. 

10. Communiceer meer dan ooit en vertrouw op de Heilige Geest 
In deze tijd van sociale media, ook bij ouderen, verschijnen parochiebladen nog maar tien keer per jaar. Zorg 
ervoor dat in de 42 weken zonder parochieblad mensen voortdurend worden bijgepraat. Want dat geeft 
mensen het gevoel dat ze ergens bij horen, via weekbrief, op Facebook en met lief en leedberichten in de 
mail. Dat is de horizontale lijn die mensen met de kerk verbindt. De andere lijn is het vertrouwen in de 
Heilige Geest. Als wij ons best doen op deze tien punten heeft de Heilige Geest het wat makkelijker om ons 
nabij te zijn. 
Bron: De 10-punten van Leo Fijen - St. Urbanuskerk Bovenkerk (urbanusbovenkerk.nl)  
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https://www.urbanusbovenkerk.nl/blog-post/de-10-punten-van-leo-fijen/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

 
 

ZIN IN EEN TAARTJE ? 
 

DRENG DAN EEN NIEUW LID AAN 
DAN KRIJGT U DAAR EEN TAARTJE VOOR!  
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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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