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oktober 2022                              Nr. 310                      32e jaargang  

Voorwoord 
 
Eindelijk, eindelijk kunnen we dan het 30 jarig 
bestaan van onze vereniging vieren. Eindelijk zeg 
ik en u weet vast wel waarom. Het kon niet gevierd 
worden op de dag zelve, vanwege dat verdraaide 
virus dat ons in de greep had. En de beslissing om 
het toch maar te vieren, viel op de jaarvergadering 
op 19 mei. Dat is meer dan 3 maanden geleden. En 
als u dit leest, is het feest allang achter de rug. Dat 
is een beetje het nadeel van een voorwoord 
schrijven voor ons blad. Door de inleverdatum van 
de kopij en het lage aantal edities kan je bijna nooit 
actueel zijn. Ik probeer het bijna nooit, maar soms 
moet ik toch wel even. En het is toch wel mooi een 
voorwoord te schrijven. Je kunt een boodschap 
kwijt en je moet jezelf prikkelen om er iets van te 
maken: Om eens wat anders te doen dan je 
gewend bent, want schrijven is niet mijn dagelijkse 
vak. Ik hoop dat het een geslaagd feest is 
geworden waar we nog vaak aan kunnen en 
durven terug denken.  
 
Een 30 jarig jubileumfeest is niet niks en gezien de 
tijd dat we ermee bezig geweest zijn en de energie 
die we erin gestopt hebben, moet het wel een 
geslaagd feest worden. Want op de 
jaarvergadering op 19 mei werd de beslissing 
genomen dat het feest als nog gevierd moest 
worden. Er was gelukkig een aantal vrijwilligers die 
wel wilden helpen bij de organisatie van het feest 
en het was maar goed ook dat er een aantal 
helpers waren, want het bestuur had dit nooit in 
zijn eentje kunnen doen. Iedereen weet ook: des 
te meer mensen, des te meer meningen. Dus het 
kostte ook nogal wat tijd voor we wisten wat en 
waar we het feest wilden houden. Ik heb de uren, 
die ik ermee bezig geweest ben maar niet geteld. 
Ik heb de minste uren van allen eraan besteed, 
maar we zijn vaak bij elkaar geweest, of hebben 
elkaar hierover gesproken. Soms tot vervelens toe. 

En ook nog proberen irritaties, die zomaar kunnen 
ontstaan, te vermijden. Vandaar dat ik blij ben dat 
het eindelijk gevierd kan worden.  
 
Maar uit dit alles, en ook uit meer dingen 
natuurlijk, blijkt dat onze vereniging aan het 
vergrijzen is en dringend toe is aan ander en jonger 
bloed. Het bestuur is eigenlijk te oud, vind ik. En 
de inspiratie in een snel veranderende tijd en het 
contact met de samenleving gaat een beetje 
ontbreken, bij mij althans. En voor activiteiten en 
dingen doen en organiseren, zie je steeds weer 
dezelfde mensen opduiken. Ze doen het geweldig 
en met veel plezier, ik heb er alle waardering voor, 
maar soms kan het ook teveel worden. En wat 
jongere mensen met mogelijk nieuwe ideeën, 
zouden heel welkom zijn. En ik moet zeggen, het is 
geen dreigement hoor, maar als er geen jonge 
leden bijkomen en deelnemen in het bestuur en 
de activiteiten, is het binnen 5 jaar afgelopen met 
onze vereniging. Zeker gezien het dalende 
ledenaantal en het werk dat door steeds minder 
mensen gedaan moet worden. Dan is het over en 
uit, er is geen bestuur meer en er wordt niks meer 
georganiseerd.  

Dus mensen: als u wilt dat 
onze KBO blijft bestaan met al 
zijn voordelen, zorg dan dat 
er jonge mensen lid worden 
en bestuurlijk wat voor ons 
gaan betekenen. Dit is een 
serieuze oproep. En u kunt er 
wat mee verdienen. Ieder die 
een nieuw lid aanbrengt, 
krijgt een taartje.  

 
Ik wens ieder een mooie tijd toe en dat u maar veel 
jonge mensen mag inspireren om lid van onze 
vereniging te worden.  

Gerard v Mispelaar
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ACTIVITEITENLIJST 2022 
          Datum.                                       Onderwerp                         Locatie                    

Zaterdag 1 oktober 
 

Nat. dag van de ouderen Open Haven 

Zondag 16 Oktober  
 

Opening seizoen Wok restaurant Tung 

November  
 

Uitslag RABO ClubSupport actie   

November 
Bestuur/klaverjascommissie 

Klaverjastornooi Nog niet bekend 

 
Dinsdag 8 november 
 

 
Zieken- en ontmoetingsdag 

 
 

 
Woensdag 16 november 

 

Brandweerman Richard Balk 

 

De Meermin 

 
Zondag 11 december  
Bestuur 

 
Kerstmiddag 
 

 
Open Haven 

 
Dinsdag 13 december 

 
MuseumPlusBus naar 
Het Fries Museum 

 

 
Leeuwarden 
 

        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 25 oktober 2022. 

›› Kopij aanleveren uiterlijk op 14 oktober 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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Brengt u een lid aan bij de KBO 

dan krijgt u een taartje cadeau 

 

 
Soms is een kopje koffie drinken 

met een vriend of vriendin 
alles wat je nodig hebt. 

 

Als je van schoonheid houdt 
vind je schoonheid overal. 

 
Vincent van Gogh 

 
Soms zijn de kleine 
dingen in het leven 
meer dan genoeg. 
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Overweging door: Ria Heinsbroek voor de  
vergadering van 13 september 2022 
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Klassieke preisoep 
 
Dit heb je nodig: 
 
Voorgerecht: 
4 personen 
145 kcal 
30 min. Bereiden 
 
Ingrediënten: 
(Op basis van 4 personen)  
 
400 g preien 
25 g ongezouten roomboter 
100 g vastkokende 
aardappelen 
380 ml gevogeltefond 
500 ml kraanwater 
50 ml verse slagroom 
 
 
Aan de slag: 
 
1. Snijd de onderste cm van de prei. Snijd de prei tot 
halverwege in de lengte. Was de prei en snijd het groen en 
het wit in dunne ringen. Laat goed uitlekken. Snijd het 
lichtgroene deel in flinterdunne ringen en houd deze achter 
voor de garnering. 
2. Smelt de boter in een soeppan en fruit hierin de witte en 
groene preiringen ca. 5 min. op een matig vuur tot ze glazig 
zijn. Schil de aardappelen, snijd in blokjes van ca. 1 cm en 
bak 1 min. mee. 
3. Voeg de fond en het water toe. Breng aan de kook en laat het 
met de deksel op de pan 20 min. zachtjes koken. Voeg de 
slagroom toe. Pureer de soep met de staafmixer helemaal 
glad, breng op smaak met peper en eventueel zout. Garneer 
de soep met de lichtgroene preiringen. 
Serveertip: Meng de prei die je bewaart als garnering met 50 g 
verkruimelde Roquefortkaas. 
 
Room erdoor, staafmixer erin en smullen maar! 
 
Lekker van Albert Heijn: https://www.ah.nl/allerhande 
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30 JAAR KBO ZEEWOLDE  
 

Foto: Zeewolde Actueel 

(Mannis schoppink) zo 11 sep,   

KBO viert 30-jarig bestaan met gezellig 
samenzijn en West-Friese humor 

ZEEWOLDE – Van de 200 leden die de KBO in 
Zeewolde momenteel telt, waren er 
zaterdagmiddag 10 september 112 naar Open 
Haven gekomen om daar gezamenlijk het 30-
jarig bestaan van de ouderenbond te vieren.  
 
Ledenkrimp 
“Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!” 
Dagvoorzitter Janus Rennen had er 
zaterdagmiddag wel zin in. En met recht, want de 
dertigste verjaardag van de Katholieke Bond van 
Ouderen afdeling Zeewolde zou eigenlijk al veel 
eerder hebben moeten plaatsvinden, maar zoals 
bij zoveel andere geplande feestjes gooide ook 
hier corona roet in het eten. Bij de viering van het 
25-jarig bestaan was er één lid met een rollator, 
zaterdagmiddag waren er dat veertien. Voorzitter 
Gerard van Mispelaar zei het gekscherend, maar 
er zat wel een serieuze ondertoon in zijn 
opmerking. “Vijf jaar geleden hadden we 230 
leden, nu zijn het er nog 200. Veel leden zijn boven 
de tachtig en niet meer in staat actief een taak op 
zich te nemen. Hoelang houden we dit nog vol? 
We zijn allemaal mensen van de dag!” Van 
Mispelaar riep de aanwezigen op in hun omgeving 
reclame voor de ouderenbond te maken. “Jullie 
zijn allemaal ambassadeur van de KBO. En wie een 
nieuw lid aanbrengt, krijgt een lekker taartje van 
ons.”  
 

Spetterend optreden 
De jubileumbijeenkomst van de KBO begon 
zaterdagmiddag met koffie en gebak. Ook was er 
een heerlijke kop groente- of tomatensoep naar 
keuze. Het ging al richting tweeën toen de 

aanwezigen werden uitgenodigd plaats te nemen 
in de ‘eigen’ katholieke kerkzaal. De veertien leden 
met een rollator mochten het eerst. Iedereen 
gunde hun dat, want niemand had haast. Niet voor 
niets had de dagvoorzitter tussendoor opgemerkt 
dat de ‘k’ van KBO ook voor ‘keuvelen’ stond…   
 
Eenmaal binnen werd de ‘Zeewolder song’ via de 
beamer gepresenteerd. Een van de leden had dit 
lied zelf geschreven en het werd al gauw door 
eenieder meegezongen. Vooral het refrein ging uit 
volle borst: “Hoe groot zijn de bossen, hoe schoon 
is het strand. Hier vind je nog ruimte in het midden 
van ‘t land. De vogels op ’t water, de dieren in de 
wei. Dat is hier op aarde de hemel voor mij.”  

Hierna volgde een spetterend optreden van René 
Steens van het Westfries Collectief. Steens had de 
stemming er al gauw in. “Gefeliciteerd dat u 25 
jaar…”, begon hij. “Dertig”, werd er vervolgens van 
alle kanten geroepen. “U laat mij niet uitpraten”, 
grapte Steens, “ik wilde u feliciteren met het feit 
dat u 25 jaar geleden uw eerste lustrum vierde.” 
De Westfries zorgde hierna voor een mix van 
humoristische verhalen, ondeugende grappen en 
meezingers. De jubileumbijeenkomst werd 
uiteindelijk afgesloten met een warm en koud 
buffet en tevens was er een ijscokar aanwezig, 
kortom het bleef tot het eind een ouderwets 
gezellige middag.  
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Meermin 
De KBO heeft dit jaar nog veel meer activiteiten. 
Zo wordt het winterseizoen op zondag 16 oktober 
geopend met een diner en gaat de 
MuseumPlusBus op dinsdag 13 december naar het 
Fries Museum. Jaarlijks zijn er verder twee of drie 
fietstochten, afwisselend een grote en een kleine. 
Ook worden er via de ruitersportvereniging 
koetsen geregeld, waarmee ritjes door de bossen 
worden gemaakt. Indien mogelijk wordt er 
samengewerkt met Puur Zeewolde en de andere 
ouderenbonden ANBO en PCOB. Ondertussen 
fungeert Janus Rennen, de dagvoorzitter van 
zaterdagmiddag, als een echte 
belangenbehartiger. Hij mag dan al 86 jaar zijn, hij 
laat zich door niemand met een kluitje in het riet  

 
sturen, ook niet door de gemeente. “We zijn een 
paar jaar geleden De Sfinx uitgejaagd voor onze 
activiteiten”, wond hij er in de pauze van het 
Westfriese optreden tegen de krant geen doekjes 
om. “De gemeente zal echt iets moeten doen met 
het sociaal-maatschappelijke gebeuren. Men 
wilde ons voortaan in De Meermin hebben. Daar 
dachten ze vorig jaar vlugvlug een plan voor te 
kunnen maken, maar zo werkt het niet.” Secretaris 
Jan Hoogeboom was dit helemaal met hem eens. 
“Renovatie van een gebouw uit de jaren ’80 heeft 
geen zin. Als de gemeente echt iets wil, moeten ze 
De Meermin met de grond gelijkmaken en daarna 
helemaal opnieuw opbouwen. Het moet echt een 
multifunctioneel gebouw worden van 0 tot 
100plus                         Bron: Zeewolde Actueel van 13 september. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdere 

foto`s 

Staan op 

de site!! 

Liggend in de polder, aan het Wolderwijd. 
Bij de aanloophaven, dat beeld raak ik niet kwijt. 
De schepen over ’t water, de vogels in het riet. 
Daar wil ik altijd zijn, ik zing mijn mooiste lied. 
 
Hoe groot zijn de bossen, hoe schoon is het strand. 
Dat is ons Zeewolde in ons mooie Flevoland. 
Het fruit aan de bomen, de schapen op de dijk. 
Hier wil ik wonen, hier voel ik me rijk. 
 
Starend over ’t water aan de grote plas. 
Er is veel te beleven, hier ben ik in m’n sas. 
De mensen zijn er aardig, dat weet een iedereen. 
De natuur is er prachtig, daar kun je niet omheen. 
 
Hoe groot zijn de bossen, hoe schoon is het strand. 
Hier vindt je nog de ruimte in het midden van ’t land. 
De vogels op ’t water, de dieren in de wei. 
Dat is hier op aarde de hemel voor mij.  
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 Stuur uw sollicitatie naar:  
 Dorry Korthout  

secretariaat@kbo-pcob.nl 
telf. 030-3400600 
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Dag van ontmoeting en zorg voor elkaar.  
 

Beste parochianen, 
 

De ontmoetingsdag wordt al vele jaren georganiseerd voor de ouderen, zieken en 
gehandicapten in onze parochie. 

 

Een dag waarbij alle ouderen, zieken en gehandicapten met hun partners of 
begeleiders worden uitgenodigd. 

 
Zoals altijd is deze dag op de 2de dinsdag in november. 

 
Vorig jaar hebben we die dag niet kunnen beleven zoals we dat gewend waren door 

de beperkingen van de coronacrisis. Daarom was het fijn dat we wel een 
Eucharistieviering meegemaakt hebben met een korte bijeenkomst na afloop.  

Dit jaar gaan we wel weer een complete dag organiseren. 
We vragen u daarom de datum van 8 november alvast in uw agenda te noteren. 

 
In het volgende “Even Bijpraten” wordt er meer informatie vermeld over de 

ontmoetingsdag. 
 

De nationale ziekendag was dit jaar op 11 september; toen is er bij alle zieken en 

gehandicapten van de parochie een boeket bloemen bezorgd. 
 

Namens de commissie “Ontmoetingsdag” Tiny Schor 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezelschap gezocht  
 
Mevrouw Leny Leeuwangh zou zo graag visite ontvangen en/of iemand die haar eens meeneemt naar de 
winkel.  
 
Ze waagt zich niet meer alleen buiten. Is er iemand, of zijn er meer mensen, die ook behoefte hebben aan 
(meer) aanspraak?  
 
Bel Leny eens op voor een afspraak. Tel. 036-5223378. Adres: Zwolse Diep 19. 
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WIJKBRANDWEERMAN RICHARD BALK  
IN DE MEERMIN OP 16 NOVEMBER 2022 OM 14:00 UUR.  

 
De brandweer kent u natuurlijk van de rode auto’s, die zich met veel lawaai en 
zwaailichten spoeden naar een brand. De brandweermensen zijn professioneel 
getraind om mensen en dieren te redden. Toch blijft het eeuwenoude cliché van 
Erasmus gelden: Voorkomen is beter dan genezen. Kortom… 
 
“Hoe zat het ook al weer ’s nachts? Moet ik de deuren dan open of dicht houden? 
Weet iedereen in huis wat de vluchtroutes zijn? En zijn die ook vrij? En ligt er een huissleutel klaar om snel 
naar buiten te kunnen?” 
 
Voorbeelden van vragen die centraal staan wanneer we het hebben over brandveiligheid achter uw 
voordeur. 
Sinds 1 januari 2021 kan ik, Richard Balk, als Wijkbrandweer in Zeewolde u hierover informeren en 
adviseren. Dit doen we o.a. met voorlichtingsbijeenkomsten.  
 
Op woensdagmiddag 16 november 2022 om 14:00 geef ik i.s.m. de drie ouderenbonden SOZ-ANBO, PCOB 
en KBO en ook Welzijn Zeewolde in De Meermin een voorlichting over brandveiligheid bij u thuis. 
“Kan ik al die apparaten wel op die ene stekkerdoos aansluiten? Zijn de opladers uit het stopcontact als er 
geen apparaat aan verbonden is? Waar hang ik eigenlijk rookmelders op? En hoe zit dat dan met 
koolmonoxidemelders?” 
 
Deze en andere brandende vragen zullen dan aan bod komen.  
Komt u ook? Ik heb er nu al zin in. 
 
Richard Balk 
Wijkbrandweer Zeewolde 
Tel: 06-57 98 77 21 
Email: wijkbrandweer-zeewolde@brandweerflevoland.nl 
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Wat te doen!  

 
Op naar de vrijheid met Kirsten van Teijn in (S)EXPERIMENT. Na de lange zonnige zomer start op  
zaterdag 8 oktober a.s. het nieuwe theaterseizoen in Zeewolde.  

 
Kirsten van Teijn bijt het spits af met haar kleurrijke en muzikale 
cabaretvoorstelling over gender,  seksualiteit en identiteit. Ze zet zich af tegen 
de wijdverbreide hokjesgeest, heeft schijt aan opgelegde normen en is vooral 
eerlijk. Laat je meevoeren in haar pogingen om oude denkpatronen te 
doorbreken. We leven in een wereld vol beperkingen, maar biedt juist dát niet 
mogelijkheden om het eens helemaal anders te gaan doen? (S)EXPERIMENT zit 
vol humor en zelfspot. Kirsten gaat uit van de liefde, maar waarom zou je 
moeten kiezen voor één liefde of één sekse? Ze geeft je een inkijkje in haar eigen 
leven met een vriend én een vriendin. Een intiem avondje theater, dat door 
Kirstens komische talent toch vooral luchtig blijft.  

 
Boek dit avondje uit in eigen dorp op www.zeewoldelive.nl en kijk gelijk wat er dit seizoen nog meer op 
het programma staat. 
 

Zaterdag 25 februari |Theaterconcert  
Niels van der Gulik & Frank Kooijman 
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.  
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“Iedereen beter leren kennen in de estafette-Hobby deel” EB 2022 

Tja en toen werd ook ik zo maar gevraagd een stukje te schrijven. Dit had ik te danken aan het meedoen 
met de KBO fietstocht op 13 juli jl. Een van de weinige keren dat ik zo wie zo mijn gezicht heb laten zien bij 
de club (sorry, ik zal mijn leven beteren)    
 
Maar het voordeel is, men weet nu een beetje wie ik ben na dit stukje gelezen te hebben. Ik kom uit 
Zaandam, uit een groot gezin, 9 kinderen, 3 jongens 6 meisjes. En ik kwam niet alleen, maar 10 minuten na 
mijn tweelingzusje. Een verassing voor mijn ouders.  
Buiten spelen was mijn hobby, nou ja, binnen was weinig ruimte en niet veel te doen. Heerlijk touwtje 
springen met de hele buurt, opschuildertjes, bossen, tollen. Er waren altijd genoeg kinderen om mee te 
spelen en ik had zo wie zo mijn tweelingzus. En we woonden ook nog vlak bij het park met speeltuintje, 
zandbak, draaimolentjes etc. ’s Morgens  gingen we vaak vóór school naar de mis, want dan kregen we aan 
het eind van het schooljaar een kerkboek cadeau. En mijn moeder zag ons graag vroeg de deur uit gaan.  
 
Na de lagere school ging ik met mijn zusje naar de Ulo, wat we wel spannend vonden want nu zaten er ook 
jongens bij ons in de klas. Mijn zusje redde het niet, moest na 1 jaar naar de huishoudschool dus ik ging 
zonder haar verder. Ik was een strebertje, vond leren wel leuk, en was vooral goed in boekhouden. Dit had 
tot gevolg dat mijn latere baas , nadat hij getipt was door het schoolhoofd, bij ons aan de deur kwam om te 
vragen of ik bij hem op zijn accountantskantoor wilde komen werken. Ik was toen niet thuis, maar mijn 
vader besliste wel even dat ik dat maar moest doen. 
Ik wilde eigenlijk met kinderen werken maar het heeft me achteraf nooit berouwd. Ik heb er jaren gewerkt, 
(eerst op de boekhoudafdeling, later in de belastingpraktijk) zij het met wat uitstapjes naar andere 
werkgevers. In de tussentijd was ik, op 20 jarige leeftijd, getrouwd met Henk. En na een paar jaar kwamen 
Michiel en Marieke. 
 
Toen de kinderen naar school gingen pakte ik ook mijn baan weer op. We maakten een tussenstapje van 5 
jaar naar Schagen,(waar ik lid werd van de rooie vrouwen) maar keerden toch weer terug naar de Zaan.  
En daar rolde ik in de vrouwencabaretgroep van “Vrouw blijf bij” Liedjes maken op bestaande wijsjes, 
gelardeerd met actuele vrouwenzaken. Tja ik had het op de een of andere manier nodig om mijn vleugels 
uit te slaan. We waren daar actief  in de wereldwinkel, vluchtelingenwerk, vredeswerk, Zaanstadecclesia 
(onderdeel van de basisbeweging Nederland). Ook brachten we kinderen naar hun moeders in de 
vrouwengevangenis te Heerhugowaard.  Maar onze dochter was inmiddels naar Zeewolde verhuisd, zij 
kregen 2 dochters binnen 5 maanden( 1 adoptiekind uit China en 1 biologisch). Tja en wat ga je dan doen; 
oppassen, met veel plezier. Zeewolde trok ook steeds meer, en 10 jaar geleden verruilden we de 
Zaanstreek voor Zeewolde. Nooit spijt van gehad!!  

 
Helaas hebben we 3 jaar geleden afscheid moeten nemen van onze dochter, en 1 
½ jaar geleden overleed ook mijn man Henk, na 3 jaar gewoond te hebben in 
Sonnevanck i.v.m. alzheimer.  
Onze schoonzoon is een paar maanden geleden met zijn vriendin en mijn 
kleindochters naar Zweden verhuisd. Tja het is niet anders. Ik kan me gelukkig 
iedere week opladen aan mijn Shantykoor De Trossen Los, waar ik nu bijna 10 
jaar lid van ben. Naast het zingen is wandelen ( mooie wandelvakanties) en 
fietsen mijn hobby, zo wie zo lekker buiten zijn. En ik woon heerlijk aan het 
Duifkruid met geweldige buren.  
Dus al met al, ik probeer mijn zegeningen te tellen. 

Gré Wilken-Duivenvoorden 

Voor de volgende “Even Bijpraten” geef ik graag de gelegenheid aan ????? wie wil dit gaan doen? 

Ik ben benieuwd wat jullie zoal bezig houdt. Stuur mij een berichtje op redactie.ebzeewolde@hotmail.com  
Wil iemand mij helpen om dit voort te zetten, AUB? mijn dank is groot!! Groet Ida 
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ZIN IN EEN TAARTJE ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Overlijdens bericht 
 
Op donderdag 15 september hebben we  
afscheid genomen van 
 
Johanna Henrica van Dijk-Kuppens 

 
-Joke-  
 

Zij is in de leeftijd van 83 jaar van ons heengegaan. 
 
Correspondentie adres: 
Strandweg 47 
3891 AE Zeewolde 
 
Wij wensen alle familie en dierbare  
heel veel sterkte met dit verlies. 
 
 
 

 
ZIN IN EEN TAARTJE ? 

 
BRENG DAN EEN NIEUW LID AAN 

DAN KRIJGT U DAAR EEN TAARTJE VOOR!  
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Column Leo Fijen: Thuiskomen 

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. 

 
Thuis wacht er niemand op je. Dus doe maar rustig 
aan, neem de tijd op de terugreis. Die raad kreeg 
ik meer dan eens te horen. Want ons dorp was 
uitgevlogen, onze kinderen zijn al lang het huis uit 
en gedeeltelijk ook met vakantie. Dus waarom zou 
je je haasten? Daarom maakten we nog een 
tussenstop in het Zwarte Woud voordat we 
huiswaarts gingen en ook daarvoor de tijd namen. 
Want thuis wachtte er niemand op de zondag dat 
ons dorp een uitgestorven indruk maakte. 

 

Ook die zondag in juli dat we de auto voor ons huis 
parkeerden. Inderdaad, alles was stiller dan stil.      
Thuis wacht niemand op je, of het moeten de 
kranten zijn. Maar ook die waren er niet want die 
gaan in de vakantietijd altijd naar een goed doel. 
Als de post ook geen verrassingen brengt, ruim ik 
de auto uit en draag alles naar boven, richting 
wasmachine. Die staat naast mijn zolderkamer 
waar ik graag ben en altijd deze column schrijf. Dus 
als alle tassen en koffers weer op hun plek staan, 
doe ik wat ik niet laten kan: ik kruip achter mijn 
tekstverwerker en kijk in mijn mailbox. 

 

 

 

Dan hoor ik gestommel op de trap, gevolgd door 
licht gegiechel. En dan zie ik het blije gezicht van 
mijn oudste kleinzoon die me begroet en even 
later de ondeugende lach van de jongste kleinzoon 
die zijn armen om me heen slaat. Ik had de 
voordeur open laten staan en zij zijn stiekem 
binnengeslopen. Op het schoolplein tegenover 
ons huis hadden ze gevoetbald en gewacht op opa 
en oma. Toen ze onze auto zagen staan, wisten ze 
niet hoe snel ze binnen moesten glippen. 

Dat is het geschenk van kleinkinderen, ze wachten 
op je als niemand op je wacht. Ze denken aan je als 
iedereen je vergeet. Ze lachen naar je als je net 
thuis bent. En ze geven je een knuffel als je dat niet 
verwacht. Maar ze blijven kinderen, ravotten 
graag in huis en rennen even later zo hard door de 
huiskamer dat de paaskaars omvalt en in twee 
stukken breekt. Ik schrik even, maar realiseer me 
tegelijk: kleinkinderen die naar je uitkijken mogen 
brokken maken. 

 

Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 
34+35.  
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Brengt u een lid aan bij de KBO 

dan krijgt u een taartje cadeau 
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Zaterdag 1 oktober in Open Haven!! 



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, Marktpad 64  
   
 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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