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Voorwoord. 

Ik weet niet hoe bij u al het nieuws binnenkomt. 
En dan bedoel ik niet of het via de tv binnenkomt, 
via de radio of via andere media, de krant bv. Die 
zijn er natuurlijk genoeg en hoewel de 
ontwikkelingen hard gaan, worden wij er stilaan 
toch ook wel heel wat vertrouwder mee. Nee, 
met het binnenkomen bij u, bedoel ik: hoe vat u 
al het nieuws op. Ziet u het als positief of ziet u 
het als negatief. En er is nog een andere 
mogelijkheid. Het nieuws is zo complex, zo 
negatief, zo veelomvattend, dat u het nieuws niet 
meer volgt. Dan kan het u ook niet beïnvloeden 
en bouwt u als het ware een eigen wereldje op en 
om u heen. 

Ik volg het nieuws wel, via allerlei kanalen. En ik 
moet er ook bij zeggen dat het voor mij beter zou 
zijn het niet te doen, want het beïnvloedt mij 
behoorlijk. En ik weet ook dat ik aan al het nieuws 
niets kan veranderen, gelukkig ben ik daar te 
klein voor, en dat ik het niet zou moeten volgen. 
Maar ik ben door alle mogelijkheden van het 
volgen van het nieuws eigenlijk verslaafd. Anders 
kan ik het niet karakteriseren. 

Neem nu het coronagebeuren. Eindelijk lijken we 
er vanaf te zijn, we gaan weer dingen voor u 
organiseren, zoals 30 jarig bestaan, opening 
seizoen in oktober, kerstviering in december en 
meteen slaat de onzekerheid al weer toe, lijkt 
het.  

 

 

 

 

Kan het straks nog wel , denk ik weleens. Want je 
hoort weer over allerlei varianten van 
besmettingen. En al die varianten worden door 
onze reislust over de hele wereld heen gesjouwd. 
Hoe moeilijk dat reizen soms ook gemaakt wordt 
door al dat personeelsgebrek en al die 
beperkingen. ( stikstof,co2). 

Ja personeelsgebrek. Kunt u verklaren hoe dat 
komt? Ik niet. Tot het coronagebeuren leek er 
nergens iets fout te zitten op dat gebied. En 2 jaar 
later is er ineens overal, ja overal, gebrek aan 
personeel. En ik heb nog niemand een sluitende 
verklaring daarvoor horen geven. 

Is dat gebrek aan personeel voor onze vakantie , 
voor de activiteiten die we plannen ook een 
gevaar? Kan straks door dat personeelsgebrek 
een hoop niet? En verder doordenkend: in de 
verpleging en verzorging, die we, al ouder 
wordend, steeds meer nodig zullen hebben? 

Ik laat het allemaal maar even rusten en ga eerst 
maar eens de vakantiemaanden vieren en 
beleven. Hier niet over nadenken, hoop ik. En ik 
hoop dat u dat ook gaat doen. Dat u van het 
mooie zomerweer en van de vakantie gaat 
genieten. Dat wens ik u allemaal toe en heel veel 
goede ontmoetingen en contacten. 

Gerard v Mispelaar. 

 
Brengt u een lid aan bij de KBO 

dan krijgt u een taartje cadeau 
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ACTIVITEITENLIJST 

      Datum.                                       Onderwerp                 Locatie                    

 ACTIVITEITEN 2022 

 

 

Juli/Augustus 

activiteitencie. 

Grote fietstocht. Nog niet bekend. 

Augustus  

Feestcommissie  

30 jarig bestaan.  

  

 

Jubileum 30 jarig bestaan. 

 

 

Nog niet bekend. 

 

Zondag 16 Oktober. 

Feestcommissie  

opening seizoen. 

Opening seizoen. Nog niet bekend. 

November  Uitslag RABO ClubSupport 

actie.  

 

November 

Bestuur/klaverjascommissie 

klaverjastornooi Nog niet bekend. 

December  

Bestuur. 

Kerstmiddag. 

 

Nog niet bekend. 

        Wijzigingen onder voorbehoud. 

 

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 aanleveren. 
Bij voorbaat dank.. 

 

De volgende ”Even Bijpraten” 
verschijnt omstreeks 23 augustus 2022. 

›› Kopij aanleveren uiterlijk op 12 augustus  2022 
Op de site is “Even Bijpraten” in kleur te zien  

 

 
 

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!! 
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Heiligverklaring Titus Brandsma in Rome 

 
‘Als een wonderlijke genezing echt gebeurt, wat dan?’ De man die daarover kan vertellen is pater Michael 
Driscoll. Terwijl artsen hem de kans op genezing nihil verklaarden, bad Driscoll op voorspraak van Titus 
Brandsma bij God om genezing.  
 

Titus Brandsma  
leefde tot aan zijn dood in 1942 in Dachau (bij München) een bijzonder inspirerend leven. Geboren in een 
Fries gezin met zeven kinderen (vier zussen en twee broers), kozen vijf kinderen voor een leven in 
kloostergemeenschappen. Titus deed zijn professie in de Karmel orde.  
 

In de contemplatieve levensstijl van de Karmel ontwikkelde hij zijn spiritualiteit, terwijl hij eindeloos werkte 
om dat met anderen te delen via vriendschap of onderwijs. Hij nam vaak het voortouw en inspireerde 
bijvoorbeeld tot de oprichting van katholieke middelbare scholen de huidige Stichting Carmelcollege.  
Dagelijks wordt er lesgegeven aan zo’n 38.000 leerlingen, door 4.400 docenten, waarbij in de statuten is 
vastgelegd dat “centraal staat de zorg voor de mens, voor elke mens, voor heel de mens en voor alle 
mensen.” 
 

Bij de oprichting van de Katholieke universiteit Nijmegen maakte hij deel uit van de eerste lichting 
hoogleraren, met de opdracht tot de bestudering van de filosofie en de mystiek. Daarover zei hij dat hij in 
zijn werk God steeds weer over zichzelf zag getuigen. Brandsma definieerde mystiek als een bijzondere 
vereniging van God met de mens, waarbij de mens zich Gods tegenwoordigheid bewust wordt en zich ook 
zelf met God verenigt. God gaat niet schuil achter het menselijke, het gaat juist om het innerlijke bewustzijn.  
 

Zalig als martelaar 
Paus Johannes Paulus verklaarde Titus Brandsma al zalig als martelaar. Voorafgaand en tijdens de tweede 
wereldoorlog verzette Brandsma zich tegen de fascistische ideologie door zich met toespraken, actie en als 
journalist in te zetten voor een verandering van mentaliteit. Dit was zijn bijdrage aan wereldvrede.  
 

In 1938 organiseerde hij met het Vredesbond een internationaal katholiek congres in Den Haag over Vrede.  
In 1942 bezocht hij redacties van nieuwsbladen in Nederland met de boodschap niet te schrijven wat de 
bezetter opdroeg, maar als goed journalist verslag te doen van wat zich werkelijk afspeelde. Dat leverde hem 
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een, voor hem niet onverwachte, arrestatie door de Duitse bezetter op, om vervolgens via de gevangenis in 
Scheveningen en kamp Amersfoort, uiteindelijk in Dachau te komen en aan de ontberingen te overlijden.  
 

Refererend aan Christus die ongeveer 30 jaar oud is geworden, gekscheerde hij toch nog wel de zestig 
gehaald te hebben. Aan de vrouw die bij zijn sterfbed aanwezig was stelde hij voor het Wees Gegroet Maria 
te bidden, maar zij gaf toe die achtergrond niet te hebben en het niet te kunnen. Hij gaf haar zijn rozenkrans 
en zei: ‘laten we dan in ieder geval de laatste zin bidden: “Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze 
dood.” 
 

Heilig door gebed 
Pater Driscoll was al vroeg in zijn leven geïnspireerd door de zalige Titus Brandsma. Toen artsen hem 
vertelden over zijn situatie en duidelijk werd dat er een einde aan zijn leven zou komen, besloot hij te bidden 
tot God op voorspraak van Titus Brandsma. Aan een medekarmeliet liet hij zich ontvallen hoe graag hij een 
stukje van de pij van Titus zou willen. Juist die medekarmeliet naast hem droeg een stukje van die pij bij zich 
als scapulier. Michael Driscoll gebruikte dat scapulier door over zijn hoofd te wrijven en intens te bidden. Hij 
is genezen van een door doctoren fataal verklaarde huidkanker (melanoom) en de ziekte is niet meer 
teruggekomen. Na tientallen jaren van studie en kritisch onderzoek is vast komen te staan dat de genezing 
niet medisch verklaarbaar is.  
 

Driscoll vertelde op de avond voor de heiligverklaring tijdens een dienst in de Basiliek van Sint Paul in Rome, 
voorgegaan door Micael O’Neill, prior van de Karmel, dat hij de artsen en het verzorgend personeel dankbaar 
was voor hun inzet en hun goede zorg en erkende dat een normale genezing niet meer mogelijk was geweest 
en dat het hem op voorspraak van Titus Brandsma toch is overkomen.  
 

Naar Rome voor de Heiligverklaring  
Dan, op de vijfde zondag na Pasen in het jaar 2022 (15 mei 2022) in een wereld waarin het nieuws al 
maandenlang dagelijks wordt gedomineerd door bruut oorlogsgeweld in Oekraïne, we bestookt worden met 
nepnieuws en opnieuw moeten opkomen voor de niet-onderhandelbare principes van vrede en vrijheid, 
waarbij zo ontzettend veel landen zich met woord en daad verzetten tegen het brute en grove geweld, is het 
juist Titus Brandsma die door Paus Franciscus Heilig wordt verklaard. Er klinkt een opdracht om hem binnen 
de hele kerk devoot te vereren.  
 

Erbij zijn 
Samen met mijn moeder ondernam ik de reis naar Rome, de stad met een 
ongelooflijke rijkdom aan cultuurschatten, zoals alleen daar gevonden kan 
worden. Via de Karmel konden we zitplaatsen bemachtigen in het voorste deel 
bij de trappen. We konden het ritueel van de heiligverklaring door de Paus 
bijwonen en hoorden en zagen hoe hij die heiligverklaring nog eens bevestigde 
met zijn ‘Het is gezegd.’ Het gezegde ‘laten we geen grote dingen doen, maar 
laten we kleine dingen bijzonder doen’, is Titus Brandsma ten voeten uit. Paus 
Franciscus leerde ons in zijn woorden nogmaals dat gelukkig worden niet 
samenhangt met materiele rijkdom en de jacht naar meer, maar juist wel door 
God te zien in jezelf en in die andere mens en een liefdevolle benadering van 
elkaar. Het was Christus die ons leerde met zijn dubbelgebod, om zonder 
uitsluiting van wie of wat ook, God lief te hebben boven alles en de ander als 
jezelf.  
 

Jan Hein Blom 
Rome, 16 mei 2022 
 
Foto boven: overzicht van de dienst met Paus Fransciscus op het St Pieterplein in Rome.  
Foto beneden: Michael Driscoll naast een afbeelding van Titus Brandsma in de Basiliek van St Paul in Rome 
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Rabo ClubSupport. U steunt ons toch ook weer? 

 
Iedereen verdient een club, dus met Rabo ClubSupport, kunt u ons weer steunen dit jaar. 

 
De stemperiode is na de zomervakantie, van 5 tot en met 27 september. Zo heb je alle tijd om je hierop 
voor te bereiden en leden te informeren om te gaan stemmen. 

 

BEWEGEN MAAKT UW HERSENCELLEN ACTIEF 

Meer dan de helft van de Nederlanders beweegt te weinig. Toch is bewegen juist goed voor de hersenen, 

meldt de Hersenstichting. Het verbetert het geheugen, zorgt voor een betere nachtrust en vermindert stress. 

Daarnaast verkleint bewegen het risico op hersenaandoeningen zoals dementie, depressie en Parkinson. 

Lopen, fietsen of een balletje trappen; het gebeurt zonder erbij na te denken. Intussen zijn uw hersenen 

volop aan het werk. Maar liefst driekwart van alle hersencellen is betrokken bij beweging.  

 

VOORDEEL VOOR LEDEN KBO-ZEEWOLDE !  

     Toon tijdig Uw KBO - ledenpas.. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
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 gelezen door: Jan Peters op de vergadering van 14 juni 2022 
  

Kijk eens om je heen 
 

Als je moe bent 
Als je overhoop ligt met je omgeving 
als je geen raad meer weet 
en je diep ongelukkig voelt 
kijk dan eens om je heen 
en zie de schoonheid van de schepping 
en hoor de vogels fluiten 
 

Als de horizon donker blijft 
als je hart vol verdriet is en bitterheid 
als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde 
verdwenen is 
kijk dan eens om je heen 
en zie de ander die er is voor jou 
een zachte aanraking, een warme lach 
 

Kijk eens om je heen 
en geniet van de opkomende zon 
of van die tedere hand van die ander 
 

Voel het licht dat de donkerte verdrijft 
en de warmte die kou doet smelten 
 

En je zult zien 
dat je hart langzaam open gaat en 
je ogen een beetje beginnen te stralen 
en dat je kunt genieten van die ander 
die jou met zoveel liefde omringt!          
 
                               Carla Sierveld 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Je bent een geschenk als je 
anderen een beter gevoel, 

fijnere energie en een opgewekter 
humeur kunt bezorgen. 

Bron:voorpositiviteit.nl 
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Het mocht weer! Een busreis. 

Riet en Janus, van de buiten-activiteitencommissie, hebben dan ook 

weer hun uiterste best gedaan om een leuke reis voor de KBO leden 

te organiseren. 

Op dinsdag 31 mei om half 11 vertrok de touringcar vanaf de Sfinx 

met chauffeur Erik en 47 enthousiaste passagiers eerst naar 

Luttelgeest waar we de Orchideeën Hoeve gingen bezoeken. 

Je kon op eigen tempo het overdekte park door wandelen om de 

bloemenpracht te bewonderen als je tussendoor maar om half 1 in het 

restaurant kwam om de gezamenlijke lunch te gebruiken. Deze was 

heel goed verzorgd en werd aan tafel geserveerd. Daarna konden we 

nogmaals bijna een uur door het park wandelen. Het was verrassend 

mooi in het park. Wat een prachtige bloemen met uiteraard ook vele 

soorten Orchideeën. Daarbij is er ook een gedeelte met mooie 

exemplaren vlinders. Er waren meer dieren te bewonderen zoals o.a. 

roze flamingo’s en Ibissen, papagaaien en stokstaartjes. 

 

 

Daarna weer in de bus om onze reis te vervolgen naar Giethoorn. 

Gelukkig nog aan het begin van deze reis was er onderweg consternatie 

over het feit dat we 2 passagiers zouden missen. En inderdaad waren er 

2 passagiers niet aanwezig, dus de bus weer keren en terug naar het 

bloemenpark. Daarna konden we echt naar Giethoorn toe. 

 

 

 

Daar wachtte ons een rondvaart door het mooie 

Giethoorn. Gelukkig was het weer ons goed gezind 

en bleef de verwachte regen uit. De schipper was 

een aardige man die veel vertelde over wat we 

onderweg zoal tegenkwamen, o.a. een standbeeld 

van Albert Mol. Terug aan wal het restaurant 

aldaar in voor een drankje. Het was een gezellige 

boel en bleven dan ook nog wat langer zitten 

voordat we naar Zeewolde teruggebracht werden 

waar we om ongeveer half 8 ’s avonds arriveerden.  

Riet en Janus, dank jullie wel voor deze geslaagde 

dag. 

 

 
Agnes Croese 
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Een man weet niet wat hij mist,  
Maar als ze er niet is, 

Weet een man pas wat hij mist. 
Bron: Huub v d Lubbe 



Verslag ALV 19 mei 2022 
Op donderdag 19 mei hebben we onze jaarlijkse algemene 
ledenvergadering weer gehouden. 
Dit keer was deze voorafgegaan door een heerlijke lunch. We kregen 
eerst goed gevulde groentesoep en daarna stond er een lunchbuffet voor 
ons klaar. Deze was goed verzorgd en erg lekker. Het was weer een 
gezellig samen zijn. Iedereen was er dan ook goed over te spreken dat dit 
zo georganiseerd was. Voor herhaling vatbaar. 
 
Ook de jaarvergadering zelf was goed verlopen. Er werd o.a. gevraagd 
naar het jubileumfeest, wanneer we dat gaan vieren. Het liefst zo snel 
mogelijk was de reactie van de aanwezigen. Er zijn een paar mensen 
opgestaan om dit mede te helpen organiseren, dus daar hoort u meer 
over.  
Ook willen we voor de vrijwilligers van 2021 een gezellige middag 
organiseren. 

 
Na deze jaarvergadering hebben we de middag afgesloten met een gezellige bingo. Een drankje en 
bitterballetje tussendoor. Er zijn meerdere rondes bingo gespeeld totdat alle, veel mooie, prijsjes op 
waren. 
Al met al was de gehele middag zeer geslaagd verlopen. Met dank aan alle aanwezigen. 
 
Agnes Croese 
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Gemeente Zeewolde. Vergoeding voor energiekosten €800,00 
 
Huishoudens met een laag inkomen krijgen in 2022 een vergoeding voor de energiekosten 
(energietoeslag). 
De tegemoetkoming aanvragen kan vanaf 4 mei via de website van Meerinzicht. 
Meerinzicht is de samenwerking van gemeente Zeewolde, Harderwijk en Ermelo. 
Voor informatie, ga naar de website van Meerinzicht 
 

Voor wie 
De tegemoetkoming energiekosten (energietoeslag) is voor huishoudens met een inkomen tot 120% van 
de bijstandsnorm.  
Het bedrag wordt per huishouden uitgekeerd aan de hoofdbewoner. 
Of u automatisch de tegemoetkoming ontvangt, hangt af van uw situatie. 
Vanaf 4 mei kan iedereen zonder uitkering of bijzondere bijstand de tegemoetkoming aanvragen op de 
website van Meerinzicht. 
Een aanvraag voor de eenmalige energietegemoetkoming kan tot en met 31 december 2022. 
 

Hulp bij uw financiën 
Heeft u vragen over uw financiën? Wilt u laten uitzoeken of er (meer) ondersteunende regelingen voor u 
zijn? De medewerkers van MDF denken graag met u mee.  
Kom dan naar het financiële spreekuur van het MDF in het Vraaghuis. 
Tijd: dinsdag en donderdag van 13.00-15.00 uur.  
Adres Vraaghuis: Stevinweg 2 
U hoeft geen afspraak te maken. 
Het spreekuur is gratis. 
 

Veteranendag 18 juni 2022 
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“Iedereen beter leren kennen in de estafette-Hobby deel” EB 2022 

Adrie Koning wist me te overtuigen, dat ik mijn hobby’s met jullie deel.  

Mijn passie is Reiki en massage, zowel het geven van als het ontvangen ervan. 

Massage zal voor iedereen wel duidelijk zijn wat dat behelst. Als kind van een moeder, die in Indonesië is 

opgegroeid en opgeleid is tot schoonheidsspecialiste, kwam ik er al vroeg achter dat massage helpt om 

spanning te verminderen. 

Na het volgen van een cursus, partnermassage met mijn vrouw, werd me snel duidelijk, dat echt masseren 

betekende, dat ik dan ook dieper in de materie moest gaan. Door het volgen van de opleiding tot 

sportmasseur, leerde ik het menselijk lichaam werkelijk kennen. Daarna volgenden diverse cursussen 

gericht op ontspanningsmassage, zoals hotstone- en magneetmassage. De basis, waarop ik mijn massage 

baseer, is Rebalancing™. Deze techniek brengt lichaam en geest weer in evenwicht. 

Reiki zal voor de meesten onbekend zijn. Reiki is het Japanse woord voor “universele levenskracht” en is 

een hele oude behandelingsmethode, waarbij met handoplegging wordt gewerkt. Degene die Reiki krijgt, 

ontvangt deze helende levenskracht. Het zelfgenezingsmechanisme wordt door Reiki geactiveerd. Ik geef 

Reiki behandelingen en organiseer cursussen Reiki I, Reiki II, Reiki Practinioner en Reiki Master. In 

tegenstelling tot magnetiseren, gebruik ik dus energie ‘van buiten af’ in plaats van mijn eigen energie te 

gebruiken. Daardoor neem ik niets over van de klant, in tegendeel, de energie die ik doorgeef, gaat ook 

door mij heen en werkt dus naar de ontvanger, maar ook naar mezelf.  

Het geven van cursussen heb ik al geleerd tijdens mijn opleiding Bedrijfseconomie in de jaren 70. Later 

toen ik de onderwatersport (duiken) leerde, wilde ik al snel mijn kennis op anderen overbrengen en werd 

ik duikinstructeur. Dus toen ik in aanraking kwam met Reiki en mijn eerste niveau leerde te gebruiken, was 

het logisch, dat ik doorging en na mijn Reiki Master, zelf les ging geven. 

In juni 2008 heb ik een praktijk geopend, waarin ik massage en Reiki behandelingen gaf en cursussen 

organiseerde, Caring Hands. 

 

Zoals bij iedereen, heeft de corona crisis ook bij mij bizar veel stilte gegeven. Inmiddels kan ik eindelijk 

weer mijn gang gaan en zijn de eerste klanten weer aanwezig. Ik heb wel besloten, dat ik niet meer 

volledig beschikbaar ben, zodat behandelingen en cursussen minder druk op mijn agenda geven. 

 
Adrie heeft geholpen, om iemand te vinden het stokje voor deze rubriek van mij over te nemen,  
John  Amersfoort.  
 
John, ik ben benieuwd wat jou zoal bezig houdt. 
Wil je iemand uitnodigen voor het volgende nummer, na het te hebben gevraagd? 
 

 

Met vriendelijke groet, Jan Willem Barneveld 
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8 – daagse fietscruise Noord-Holland, 
Texel en het IJsselmeer 

Van 8 mei – 15 mei 2022, geboekt bij ANWB 
Dit was onze vakantie en daarover wil ik nu gaan 
vertellen. 
 
Vorig jaar hadden wij, Gonda Oomen en ik, Toos van 
Stokkom, ook zo’n fietsvaarvakantie gemaakt en dat 
was toen heel goed bevallen, zodat we het dit jaar 
weer aandurfden. De cruiseboot lag op ons te 
wachten in Amsterdam in de Minervahaven. We 
waren daar vanaf 14.00 uur welkom en om 17.00 
uur zou het schip vertrekken naar Zaandam. 
 

Wij vertrokken om 10.00 uur op de fiets en namen al 
onze bepakking dus mee. Ook een lunch voor 
onderweg, zodat we niet hoefden aan te leggen wat 
op zondag toch meestal niet zo eenvoudig is. Gonda 
had thuis de knooppunten opgezocht en de route 
was door de polder, langs het water en over de 
Hollandse brug. Om de juiste haven te vinden 
klampten we enkele mensen aan, die steeds bereid 
waren ons de juiste plek te wijzen. (65 km op de 
teller) 
De boot heet “de Poseidon” (dezelfde als vorig jaar) 
en we werden hartelijk ontvangen. Wij zorgden voor 
de accu’s en de fietsen werden op de boot geplaatst. 
Wij kregen onze hut aangewezen, nr 11 , beneden, 
zodat we de bagage daar konden wegzetten. Om 
17.30 uur, de eerste briefing, dan wordt uitgelegd 
hoe of wat morgen te zien en te fietsen is. Dat was 
om 17.00 uur al in het Duits gebeurd. Om 18.00 uur 
naar de eetzaal en daar werden we goed verwend: 4 
gangen menu en keurig opgediend.  Het hele 
gezelschap bestond uit 52 personen, waarvan er 30 
Duits spraken en 20 Nederlands. Vorig jaar 90 
Nederlanders, dus daar keken we eerst vreemd van 
op, maar dat selecteert zich vanzelf en iedere uitleg 
werd in die 2 talen gedaan. Zo ook met de 
menukaarten e.d. Na het diner gingen we snel in 
onze hut, de tv aan, want Boer zoekt vrouw kwam! 
Daarna sliepen we in Zaandam, de boot was 
daarheen gevaren, 
terwijl wij aten en 
tv keken. (merk je 
niks van) 
 

Maandag: 
Van 7.30 uur tot 
9.00 kon men 
ontbijten en een lunchpakket voor jezelf 
klaarmaken. Wat daar allemaal voor klaar stond is 
onmogelijk dat alles op te sommen. Geweldig, in een 
papieren tas was reeds een flesje water, een stuk 

fruit en een zoete 
versnapering, de rest mocht 
je dus zelf klaarmaken en 
uitkiezen.  
Fietsen werden buiten 
klaargezet en men kon 
vertrekken. Nu naar Alkmaar 
via de Zaanse Schans. De 
route gemakkelijk gemaakt 
via de knooppunten. 
Fietspaden op dijkjes, we 
zagen veel molens, mooie 
houten huizen en reden door 

veel dorpen. Vervolgens door het poldergebied Land 
van Leeghwater met het dorp de Rijp en de Schermer 
Molens. Toen wij een kerkdeur open zagen, wilden 
we daar een kaarsje gaan opsteken om een goede 
vakantie “af te smeken”. Maar het bleek geen kerk 
meer te zijn, er waren 10 appartementen in 
gemaakt. In Noordeinde weer zo iets, een mooi 
kerkje dat openstond: het bleek een Boekenkerk, 
heel veel boeken waarvan je mee mocht nemen wat 
je wilde, graag een kleine vergoeding. Achter dat 
kerkje een geweldige picknicktuin waar je koffie en 
thee e.a. dranken zelf kon nemen. Heel gastvrij dus. 
De boot zou inmiddels aangemeerd liggen in de 
buurt van de historische binnenstad van Alkmaar. 
Maar dit pakte anders uit, het varen was niet 
doorgegaan i.v.m. een foutje bij de eerste sluis. Wat 
nu? De fietsen naar een parkeergarage en er kwam 
een bus die ons terug naar Zaandam bracht. Daar 
was weer een briefing, goed diner en gezellig 
samenzijn, en slapen. 
 

Dinsdag: 
De boot voer al vroeg om 6.30 uur naar Alkmaar. Wij 
weer eerst ontbijten en lunch klaarmaken. De fietsen 
stonden nog in de garage, dus we konden de tocht 
die gepland was weer beginnen. Deze keer vooral de 
duinen, de Schoorlse duinen. Hier wordt het 
drinkwater voor een groot deel van Noord-Holland 
gewonnen. Het was er prachtig en rustig, dat zal met 
de weekenden wel anders zijn, ofschoon ik op de 
bordjes vaak las dat wielrennen er op zaterdag en 
zondag niet toegestaan was. Wij waren alweer vroeg 
terug bij de haven en besloten nog een extra rondje 
te fietsen, richting Heiloo. We stapte af bij een heel 
groot conferentiecentrum : het 
Willibrorduscentrum. Even wat rondkijken, mooie 
tuinen maar doordat we rondkeken en minder naar 
beneden maakte Gonda een misstap, die, zoals later 
bleek een echte misstap was: knie en enkel 
beschadigd. Gelukkig waren er heel vriendelijke 
mensen die konden verbinden, maar of er nog veel 
gefietst kon worden? Gelukkig wel naar de boot, dat 
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was immers ons “thuisadres”. Daar werd verder voor 
Gonda gezorgd en kon de briefing weer doorgaan. 
Lopen ging slechter, gelukkig kon ze de trapliften 
gebruiken, zij zullen vast meer ongelukkige 
valpartijen meemaken. Terwijl wij aten e.d. ging de 
boot varen via het Noordhollandse Kanaal naar de 
marinehaven in Den Helder. 
 

Woensdag: 
Vandaag een bezoek aan Texel. Alle dagen prachtig 
weer, deze dag wel erg veel wind, maar bijna 
iedereen had een elektrische fiets dus dat hoefde 
geen probleem te geven. We gingen naar de 
veerboot (Gonda kon niet vanwege de 
verwondingen, vooral de enkel was dik). Gelukkig 
was een medereizigster verpleegster. Zij verbond de 
wond aan de knie en zwachtelde de voet, zij vertelde 
dat fietsen en lopen beperkt moest blijven, jammer 
maar het was niet anders. Ik vond een echtpaar uit 
Havelte en mocht me bij hen aansluiten, dus ging wel 
mee naar het eiland. Texel is een prachtig eiland, 
weilanden, duinen en gezellige dorpen. Echt iets 
bezoeken zoals musea, daar kwam niet van, 
natuurlijk wel een koffierestaurantje waar ook 
lekker gebak was. Om 16.00 uur was voor ons de 
laatste boot weer terug en om 16.30 uur vertrok de 
Poseidon naar Den Oever. Tijdens die bootreis werd 
’s avonds een Pubquiz gespeeld. De leiding, Peter en 
Jacqueline, had een leuke quiz gemaakt. 40 Vragen 
over allerlei onderwerpen, het zorgde echt voor 
ontspanning en nog meer kennismaken met elkaar. 
 

Donderdag: 
Nu gingen we het IJsselmeer 
over varen, naar Stavoren. 
Naar het vrouwtje van 
Stavoren, dat daar in de 
haven staat met het verhaal. 
Door het heldere weer 
konden we zelfs Medemblik 
aan de overkant zien liggen. 
Plaatsen die we fietsend 
passeerden : Bakhuizen, 
Koudum, Workum en 
Hindeloopen. In Bakhuizen 
bezochten we een Russisch-orthodox klooster.  
In Hindelopen zagen we een prachtig kunstwerk, 
Flora en Fauna genaamd. Natuurlijk is daar het 
schaatsmuseum maar wij maakten een wandeling 
door het mooie oude stadje. Terug aan boord in 
Stavoren kwamen s ’avonds een man en een vrouw 
nog muziek maken. Veel mensen waren te moe maar 
ongeveer 20 personen hebben genoten en volop 
gedanst, erg leuk!             

Ze speelden tot 12 uur en het was een heel gezellige 
avond. 
 

Vrijdag: 
Iedere morgen om 7.30 uur kwam de “verpleegster” 
even naar de toestand van Gonda kijken en opnieuw 
verbinden. De trapliften had ze niet meer nodig, 
maar fietsen nee, dat mag en kan nog niet. Overdag 
bleven nog enkele dames aan boord, dus ze was niet 
eenzaam en er was natuurlijk veel te zien. We bleven 
eerst allemaal aan boord, want we voeren naar 
Medemblik. Daar gingen we weer op de fiets. Nu 
naar Enkhuizen en dat kon via Hoorn, ja er werd best 
veel gefietst. Ook was een kortere route mogelijk, 
rechtstreeks naar Enkhuizen, maar niemand koos 
daarvoor. ’s Avonds was er een mogelijkheid om een 
rondwandeling te maken in Enkhuizen. Ook daar was 
nog volop animo voor. 
 
Zaterdag:  
De dag werd begonnen 
met een fietstocht naar 
Volendam, de laatste 
tocht. Nu door 
Waterland. Die plaats 
doet haar naam eer 
aan, honderden meren en kanalen. In Volendam 
werd gezamenlijk nog een kaasboerderij en een 
klompenmakerij bezocht. Op het erf liep een pauw, 
die kreeg daarna nog extra aandacht en beloonde 
ons met haar prachtige veren te showen. Daarna zijn 
wij en ook anderen nog naar het schiereiland 
Marken gefietst. Daar was een mooie haven maar 
het dorpje loopt leeg, zoals een mevrouw ons 
vertelde, alle jeugd vertrekt hier. Niet meer dan 
1500 mensen, dacht ze, woonden er nog. Via 
Waterland fietsten we weer naar Amsterdam, waar 
nu de boot weer lag, nu aan de Rijnkade West. 
Gonda had van deze laatste vaart heel erg genoten: 
zo veel mooie en grote schepen gezien. Het 
afscheidsdiner was nog lekkerder dan we al steeds 
kregen, nu zelfs 5 gangen!! Daar zou je alleen al voor 
mee gaan! Kortom: alles was aan boord perfect, echt 
een aanrader voor wie soms niet weet hoe de 
vakantie in te vullen. Maar wel van fietsen houden!!! 
(360 km in totaal) 
 

Zondag: 
Ontbijten, inpakken en opstappen, de boot moet 
weer klaargemaakt worden voor de volgende groep. 
Dochter Maaike (van Gonda) kwam met de auto ons 
ophalen, fietsen achterop en zwaaien naar iedereen.  
 

Misschien tot volgend jaar!! 
Toos van Stokkom. 
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Paprikapaella met kip  

Ingrediënten (Op basis van 2 personen) 

De nationale trots van Spanje, maar dan nét even anders.  
Hoofdgerecht 2 personen 25 min. bereiden  
 
Dit heb je nodig: 
200 g kipdijfilet  
1 ui  
1 teen knoflook  
7½ g ongezouten roomboter  
¾ el Euroma Original Spices by Jonnie Boer Al-Andalus ›  
½ zak paprikamix  
150 g Lassie paellarijst  
350 ml kippenbouillon van tablet  
125 g cherrytomaten  
 
Aan de slag  
1. Snijd de kipdijfilet in reepjes. Snipper de uien en snijd de knoflook fijn. Verhit de boter in een hapjespan 
en bak de kip, ui, knoflook en de Al-Andalus 5 min.  
 
2. Snijd ondertussen de steelaanzet van de paprika’s, verwijder de zaadlijsten en snijd de paprika’s in 
reepjes. Voeg de (ongekookte) rijst toe aan de kip en bak tot de korrels glazig zijn. Voeg de paprika toe en 
bak nog 3 min. Schenk de bouillon bij de rijst. Breng aan de kook, roer door en zet het vuur laag. Laat 15 
min. koken.  
 
3. Snijd ondertussen de tomaten in partjes en roer voor het serveren door de paella. 
Bron: Lekker van Albert Heijn: https://www.ah.nl/allerhande  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het leven is een feest en jij bent uitgenodigd. Zeggen wat je denkt, kan ook iets aardigs zijn. 
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Rabo ClubSupport 
De stemperiode  

is na de zomervakantie,  
van 5 tot en met 27 september. 

 
 



Uitstapje naar de Orchideeën Hoeve en Giethoorn. 

 
Op dinsdag 31 mei j.l. was het weer zo ver. De KBO 
Zeewolde organiseerde een uitstapje en de 
belangstelling hiervoor was groot. De bus van Eemland 
reizen zat goed vol. 
Aangekomen bij de Sfinx stond iedereen al in 
afwachting van de bus maar die moest nog komen. 
Leuk om elkaar weer eens te zien. Het was al weer even 
geleden dat we met elkaar op pad konden. Voor mij 
was dat vorige zomer de boottocht naar Almere, een 
combi van fietsen en varen. 
De bus kwam al snel en de chauffeur hielp met het 
instappen en wegzetten van menig rollator. 
 

Op weg naar Luttelgeest! Onderweg, rijdend door 
Flevoland en de NO-Polder, nam Janus de microfoon en 
vertelde over de ontwikkeling van de NOP en met 
name over de vele onderduikers die zich hier in dit 
ontwikkelende landschap, konden verstoppen voor de 
Duitse bezetter. Ik meen te begrijpen dat de letters 
NOP hierdoor ook een andere betekenis kregen, 
namelijk: Nederlands Onderduikers Paradijs. Een 
andere betekenis was: Niet Over Praten. Toch zijn er 
tijdens razzia’s aan het einde van de oorlog, wel 500 
mannen gevangen genomen. 
 

Onderweg kwam zoals altijd, Richard Huiden langs met 
zijn bekende traktatie: de doos met Engels Drop. Dat 
gaat er altijd weer goed in! 
De rit naar de Orchideeën Hoeve duurde niet lang. 
Uitstappen nadat de chauffeur ons duidelijk had 
uitgelegd dat we na een uur terug moesten zijn in het 
restaurant voor de lunch. 
We waaierden uit en genoten van alles wat we zagen. 
Ondanks dat de meesten van ons hier al meerdere 
keren zijn geweest, is er steeds weer wat nieuws te 
ontdekken. 

Het tropische klimaat, de orchideeën, de dieren en niet 
te vergeten de vlindertuin. Het mooi aangelegde 
traject geeft je het gevoel in een tropisch land te 
vertoeven. Het uurtje was zo om en toen we met een 
stel naar het restaurant wilde gaan konden we dat niet 
vinden. Gelukkig zagen we een medewerker en die was 

net nieuw die dag!! 
Wist het ook niet, 
dus samen zoeken. 
De zaak heeft zich 
opgelost en toen was 
het tijd voor de 
lunch. 
We zaten aan ruime 
tafels en kregen heerlijke tomatensoep geserveerd. 
Gezellig pratend met je mede disgenoten ging het eten 
er prima in. Een croquet en de lekkere broodjes en de 
koffie smaakten iedereen. 
 

Na de lunch nog een uurtje om rond te kijken en toen 
op weg naar Giethoorn voor een boottocht. 
Iedere keer bij het instappen tellen Janus en/of Riet de 
aanwezigen. We waren al even weer onderweg toen 
we er achter kwamen dat er 2 personen te weinig aan 
boord waren. Er werd besloten om terug te keren naar 
de Orchideeën Hoeve!!  
 
Gemopper en meningen, ook de mijne hoor. Maar 
hieruit blijkt wel dat iedereen die een dag meegaat 
moet zorgen het telefoonnummer van Riet of Janus bij 
zich te hebben. En misschien is het ook niet zo gek als 
de organisatie het telefoonbestand van de passagiers 
bij zich heeft. Dan is contact gauw gelegd. Scheelt een 
hoop tijd. 
 

Giethoorn een bijzonder plek in Nederland, het Venetië 
van het Noorden.  
We stapten uit bij het restaurant: Hollands Venetië! 
Hoe toepasselijk. 
 

Daar gingen we aan boord van een overdekte 
Fluisterboot. Het KNMI had flink regen voorspeld maar 
het was nog steeds droog. Dat maakt zo’n rondvaart 
natuurlijk veel aangenamer. Vanaf het kanaal Wieden-
Steenwijk staken we de binnenwatertjes op. Daar is zo 
veel te zien. De schipper vertelde over de ontwikkeling 
van Geijtenhorn, de naam die dit dorp kreeg in 1225 
van de stichters van het dorp. De naam is te danken 
aan het vinden van vele geitenhoorns na een 
stormvloed eind 12 de eeuw. Zie het wapen van 
Giethoorn. 
 

Giethoorn werd een nederzetting van verveners. De 
grachten werden gegraven om het turf af te voeren. 
Omdat u er geen enkele vorm van verkeer aantreft, 
buiten een fiets of wandelaar bij gebrek aan straten, is 
het wel duidelijk dat alles per boot gaat. 
Rouw -en trouw via een platbodem, al dan niet 
versierd. De koeien gaan van de ene weide per boot, 
naar de andere. De postbode komt al varende langs en 
de winkelier toch wel. 
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Onderweg kwamen we vast te liggen omdat er een 
grote bak in de gracht lag waarop door een 
graafmachine, zand werd gestort. Nou… wachten tot 
de man klaar was. 

 

We genoten van de hoge houten bruggetjes, de 
bijzondere woningen met hun kenmerkende 

kamelendaken. En de kenmerkende Gieterse bootjes, 
de punters. 
We passeerden restaurant Fanfare en aangezien wij 
allemaal uit de beginperiode van de Nederlandse film 
zijn, was dat wel heel herkenbaar. Onderweg kwamen 
we nog een standbeeld tegen van Albert Mol. 
Hoofdrolspeler uit de gelijknamige film. 
Na anderhalf uur legden we weer aan bij het restaurant 
waar we door het bestuur, werden getrakteerd op een 
consumptie. 
 

Uiteindelijk gingen we bijna twee uur te laat weer op 
weg naar huis. 
Tegen half acht terug bij de Sfinx en…… het was nog 
steeds droog. 
 

Na de activiteitencommissie, Riet en Janus te hebben 
bedankt voor hun altijd weer belangeloze inzet om dit 
soort dagen tot een mooi geheel te maken. 
 

Samengevat: Wij hadden weer een succesvolle en 
gezellige dag gehad. 
 
Maria Thole. 
 (volgende uitje: 21 juni: fietsen en of BBQ-en)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ? 
 

BRENG DAN EEN NIEUW LID AAN 
DAN KRIJGT U DAAR EEN TAARTJE VOOR!  
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De stemperiode is na de zomervakantie, 
van 5 tot en met 27 september. 

 
 

 
Vrienden die voor je op komen 

 
als je er niet bent, zijn de meest 

 
trouwe vrienden die je kunt hebben. 

 
Bron:voorpositiviteit.nl 

 



Wat te doen 

Havendagen Zeewolde op 22, 23 en 24 juli 2022 
Oecumenische kerkdienst Havendagen. 

In de tent aan de haven 
op zondag 24 juli om 10.30u. 

Met medewerking van: 
Shanty Singers “De Trossen Los” 

 
 

ZA 10 december / Muziektheater 

Karin Bloemen Solo 
In deze unieke voorstelling graaft Karin Bloemen in haar eigen grabbelton vol herinneringen naar de 
leukste verhalen en de mooiste liedjes. Welke dat zijn is nog een verrassing, niets staat nog vast. Een ding 
is zeker, het wordt een avond vol topentertainment met daaronder de uitbundige handtekening van Karin 
Bloemen! 

ZA 25 februari / Theaterconcert 

Niels van der Gulik & Marcel de Groot  Central Park - The story of Simon & Garfunkel 
Niels van der Gulik en Frank Kooijman vertellen het verhaal en spelen de nummers uit het concert in 
Central Park. Ze blikken terug op de carrière van Simon & Garfunkel, het legendarische Central Park-
optreden en de beslommeringen tijdens het weerzien.   

 
Horsterwold Zien, Doen & Beleven, Natuurgebied, 

 
036 522 9909www.staatsbosbeheer.nl 
Het Horsterwold is het grootste (ruim 3.700 hectare) aaneengesloten loofbos van West Europa. Een ideaal 
gebied om te genieten van rust en ruimte. Een uitgebreid netwerk van paden en routes ligt voor je klaar. 
Sta oog in oog met reeën, wilde paarden en vossen of de talloze vogels die er voorkomen. Zo’n groot 
gebied zit ook vol met speciale plekjes en bezienswaardigheden met een verhaal. Ontdek ze met de fiets, 
lopend, te paard of vanuit de kano. 
 
Het Horsterwold is met al z’n afwisseling een plek om volop te genieten. De rijkdom aan planten, 
boomsoorten, dieren en paddenstoelen breidt zich steeds meer uit. Dit biedt ook enorme mogelijkheden 
voor houtproductie. Voor wie van bos houdt en zich graag onderdompelt in rust en uitgestrektheid is het 
Horsterwold een prachtige plek vol mogelijkheden.  Bij de aanleg en inrichting van het Horsterwold is goed 
nagedacht over de belevingsbehoeften van de mens. Paden en andere voorzieningen zijn er ruimschoots 
maar niet overal evenveel. Stille Kern het hart van het Horsterwold bestaat uit de 1100 hectare. Een uniek 
gebied waar je overal kunt struinen in de voetsporen van de kudde wilde Konik paarden. Zij zorgen 
ervoor  dat de enorme afwisseling van bos, struweel, graslanden en moeras niet verloren gaat. En voor wie 
minder goed ter been is loopt er ook een half verhard pad door het gebied.  
 
Stranden en voorlanden. 
Het water van de randmeren en de bossen van het Horsterwold komen elkaar op een bijzondere manier 
tegen bij de stranden en voorlanden. Een uitgestrekte buitendijkse zandstrook  met strandjes om heerlijk 
van de zon te genieten maar ook met afwisselende stukjes droge en natte natuur waar talloze soorten 
libellen op af komen. Er zijn zelfs kleine heideveldjes te vinden, die je in Flevoland misschien niet zou 
verwachten.  Ga er eens een mooie wandeling maken. 
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De ANWB wil dat er meer fietspaden komen 
in Nederland en dat elektrische fietsen een 
snelheidslimiet krijgen. Zo moeten drukke 
fietsroutes veiliger en rustiger worden. 
 

 
"Het gaat erom dat de snelheden te hoog zijn. Er moet 
meer communicatie langs het fietspad komen. We 
trekken nu echt aan de bel", zegt Ad Vonk van de 
ANWB tegen Editie NL. 
Maar handhaving is lastig. Fietsen hebben geen 
snelheidsmeters of kenteken. "Het is daarom ook 
meer een oproep tot gedragsverandering." Als het 
echt nodig is, zou op drukke punten wel gehandhaafd 
kunnen worden. "Zodra er op bepaalde plekken veel 
meldingen binnenkomen, kun je politieagenten laten 
controleren." 

Verschillende snelheden 

Volgens de ANWB is het gevaarlijk dat er voertuigen met verschillende snelheden op hetzelfde fietspad 
rijden. Vooral op stukken waar tweerichtingsverkeer is. "Het moet daarom voor alle verkeersdeelnemers 
duidelijk zijn wat de regels zijn." 
 
Snelheid van auto's omlaag 
De Fietsersbond ziet een maximumsnelheid niet zitten. "We vragen ons af of het echt iets oplost en of de 
snelheid het daadwerkelijke probleem is. Wel zijn we positief over het feit dat de ANWB pleit voor meer 
fietspaden. De toename van het aantal verkeersdeelnemers is namelijk wel een probleem", zegt Wim Bot 
van de bond tegen Editie NL. 

"Fietspaden zijn vaak te smal, maar wij zetten juist in op het verlagen van de snelheid van auto's. Zo ben je 
in staat om fietsers en snorfietsers op rijbaan mee te laten rijden en fietsers meer ruimte te geven." 

De oorzaak is het groeiend aantal nieuwe 'voertuigen' dat de laatste jaren is toegelaten op de openbare 
weg en dan meestal op het fietspad terecht komt. Denk aan (elektrische) bakfietsen en steeds meer 
verschillende varianten van de populaire e-bikes. 

De grote steden zien ook steeds meer zogenaamde fat bikes, tweewielers met hele dikke banden en 
trapondersteuning en mogelijk komen daar in de toekomst ook nog allerlei e-steps bij. Ook de groeiende 
groep boodschappen- en maaltijdbezorgers die onder tijdsdruk een bestelling bezorgt op e-bikes zorgt 
voor krapte en snelheidsverschillen op het fietspad. 

Ook Veilig Verkeer Nederland maakt een koppeling tussen de snelheidsverlaging voor auto’s, en invoering 
van een maximumsnelheid op het fietspad. "Het moet absoluut in combinatie met een snelheidsverlaging 
op de rijbaan, anders blijft daar een snelheidsverschil bestaan tussen auto's en e-bikes." 

De ANWB gaat onderzoek doen naar verkeersveiligheid van fietsen in de bebouwde kom, waarbij een 
maximumsnelheid op het fietspad een aandachtspunt is, de resultaten worden dit najaar verwacht. 
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Schapen scheerdersfeest Ermelo 
4 juni 2022 
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Leo Fijen: was tot november 2019 hoofdredacteur 

Levensbeschouwing bij KRO-NCRV daarna is hij deels met 
pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven en 
adviezen geven aan de directie op het gebied van 
levensbeschouwing. In KRO Magazine schrijft hij wekelijks 
een column over zaken die hem opvallen of bezighouden. 

 
Beker 
Ruim twee jaar geleden werd ik geroepen door 
mijn jongste kleinzoon. Of ik met hem mee wilde 
gaan als hij voor het eerst ging trainen bij de 
kabouters van de plaatselijke voetbalvereniging. 
Zoals hij ertegenop zag om naar zwemles te gaan 
of naar school te gaan, zo keek hij hier ook 
huizenhoog tegenop. Zijn oudere broer van tien 
jaar is precies het tegenovergestelde: vaardig in 
sociale contacten, geen drempel is te hoog, het 
kan altijd nog gezelliger en voor het voetbal koos 
hij voor een goede amateurvereniging in 
Hilversum. 
Het leven kent voor deze kleinzoon die luistert 
naar de naam van Fedde geen blokkades: 
allemansvriend, gezellig in de omgang, heel 
sportief en voetballend op steeds hoger niveau. 
De jongste kleinzoon die Sam heet, is in alles de 
tegenpool: genoeg aan zichzelf, kortaf in de 
omgang en met een bozige uitstraling. Tot hij me 
vroeg of ik met hem mee wilde naar de training. 

Dat deed ik die ene keer en bleef ik doen. Om er 
voor hem te zijn als baken van veiligheid op het 
sportveld, om als grootvader in de buurt te zijn op 
moeilijke momenten. Die waren er best. Dan had 
hij het moeilijk en zag alleen maar drempels. Toch 
bleven we gaan, vaak geholpen door mijn dochter, 
zijn moeder. 
Zo zagen we hem steeds meer groeien in zijn 
zelfbewustzijn: hij werd een van de jongens van 
het team tot acht jaar en hij ontdekte dat hij daar 
een bijdrage had. Hij merkte dat hij een goede trap 
had, het spel goed zag en makkelijk scoorde. Zo 
werd hij door zijn medespelers op handen 
gedragen en voelde hij zich geliefd. 
Afgelopen week kwam de ontknoping: de 
kampioenwedstrijd. Iedereen was zenuwachtig, 
maar niet die kleine Sam. En dus boog hij de 
achterstand om in een voorsprong en maakte het 
feest compleet met een zuivere hattrick: een knal 
in de kruising. Daarna was het feest en zocht ik 
mijn dochter op. Ik moest huilen en snotterde 
tegen haar: dat hebben we toch mooi voor elkaar 
gekregen. Kleine Sam van zeven jaar heeft een 
fluwelen linkervoet, maar – veel belangrijker – 
voelt zich geliefd, is teamspeler geworden en lacht 
zijn mooiste lach op de kampioensfoto met de 
beker in zijn hand. 
Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 24+25

. 
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Tips voor een koele slaapkamer. 
Keep it cool! 

1. Satijn is heerlijk om in te slapen, vooral met 

warm weer. Het is luchtig, zit lekker en je gaat er 

minder in zweten. 

2. Ja echt, een lauwwarme douche. Zeker geen 

ijskoude. Zie het als slaapmutjes.  

3. Houd ramen en deuren en gordijnen dicht. Zo 
laat de warmte buiten.  Als de zon ondergaat, kun je 
alles weer opengooien voor verkoeling. 

4. DIY airco.   Een ventilator?  Zet daarom een flesje 
met koud- of ijswater voor de ventilator en zet het 
aan voor heerlijke verkoeling. 

5. Koud washandje ,deze truc werkt als je koorts 
hebt, maar ook perfect als het heel erg warm is. Nat 
uitknijpen, in de nek leggen of op je voorhoofd. Leg 
het vervolgens in je nek of voorhoofd.  

 



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 
 Lid 
 Lid   
  
 Lief en leed 
 Ledenadministratie  
 Veiligheidsadviseur 
 Belastinghulp                        
 55 + 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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