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Voorwoord 
 
Het is inmiddels al weer 5 weken geleden dat we 
het 30 jarig bestaan van onze vereniging vierden. 
Waar blijft de tijd, denk ik weleens, want de 
volgende activiteit staat dit weekend alweer te 
gebeuren. Maar genieten en doen we wel genoeg 
met de tijd die ons bemeten is? Want soms lijkt het 
wel, bij mij althans, of de tijd eindeloos is.  
Dat de tijd niet op kan en ik tijd genoeg heb om 
bepaalde dingen nog wel wat uit te stellen. Een 
enkele keer, dat ligt een beetje aan de tijd van het 
jaar en aan de stemming waarin ik verkeer, dringt 
het tot mij door dat de tijd niet onbeperkt aan mijn 
kant staat. Dan dringt het door dat ik al in de 
zeventig ben en dat ik niet al te lang mag 
lummelen. Dat er nog heel veel te doen is. Dat ik 
ooit eens dacht ik moest ophouden met werken: 
10 jaar verder, als ik in de zeventig ben, als ik dat 
haal. Dat duurt nog een tijd. Wat zal ik allemaal 
kunnen doen in die tien jaar. En daarna gaan we 
echt genieten. 

 
Maar zo is het allemaal niet gelopen, tenminste 
niet zo gescheiden van elkaar, net zoals alles in het 
leven. Het werken, het nietsdoen, het 
vrijwilligerswerk, het genieten, het ging allemaal 
samen op, er was geen grens tussen. Van 
oppassen op kleinkinderen, vrijwilligerswerk, op 
jezelf passen, op vakantie gaan, nagenieten van de 

vakantie, met het hele gezin een week weg. Een 
pasgeboren kleinzoon in je armen houden.  
Het liep allemaal door elkaar en wisselde elkaar af.  
 
En de tijd? Waar was die op die momenten? Nou, 
die was er gewoon. Die tikte door, elk uur, elke 
dag, elk jaar in hetzelfde strakke ritme zoals hij 
altijd gedaan heeft en altijd zal doen. En hij liet mij 
telkens weer dingen doen en genieten, maar 
ondertussen glipte hij door mijn vingers en is die 
10 jaar waarvan ik weleens droomde voorbij en 
droom ik eigenlijk alweer van de volgende 10 jaar. 
Wat zullen die jaren brengen? En wat voor inbreng 
zal ik daar, groot of klein, in hebben? Zullen zij ook 
zo ongemerkt voorbij gaan? En zal de tijd hetzelfde 
strakke tempo aanhouden als in de afgelopen 10 
jaar? Wat en hoe met de gezondheid? Het ligt 
allemaal nog open en is onbekend, gelukkig.  
En wat zal ik er zelf van maken? 
 
Zomaar wat bespiegelingen. Maar het 30 jarig 
feest? Heeft dat indruk op u gemaakt en wel 
zoveel dat u er elke keer aan terug moet denken? 
Dat u moet denken: degenen die er niet waren 
hebben wat gemist. En met zo’n feest achter de 
rug kan ik wel ambassadeur van de KBO zijn. Ik kan 
er wel voor uit komen dat ik lid van de KBO ben. 
Het is een leuke club, met leuke leden en leuke 
activiteiten. Daar zouden meer mensen lid van 
moeten zijn.  
Als het zo gaat hebben we een goed feest 
georganiseerd. Dan hebben we ons doel bereikt en 
zijn we op de goede weg en zal onze club groeien. 
 
Ik wens ieder een mooie tijd toe, veel activiteiten 
en veel mooie ontmoetingen met leuke en wijze 
mensen. En dat u maar bewust van de gegeven tijd 
mag genieten. 

Gerard v Mispelaar
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ACTIVITEITENLIJST 2022 

          Datum.                                       Onderwerp                         Locatie                    

November  
 

Uitslag RABO ClubSupport actie  In deze uitgave EB 311 

Dinsdag 8 november 
 

Zieken- en ontmoetingsdag Open Haven 

Dinsdag 15 november 
 

Met de bus naar de Kerstmarkt  Duiven 

Woensdag 16 november Brandweerman Richard Balk De Meermin 
 

 
Donderdag 17 november  
Bestuur/klaverjascommissie 

 
Klaverjastornooi 

 
Open Haven 

 
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 29 november 2022. 

›› Kopij aanleveren uiterlijk op 18 november 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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Overweging bij bestuursvergadering van 11 oktober, door Agnes Croese 
 

Vier het leven! 
 

Het leven is een kans, profiteer ervan. 
Het leven is mooi, bewonder het. 

Het leven is een zegen, beproef het. 
Het leven is een uitdaging, neem die aan. 

Het leven is een plicht, vervul die. 
Het leven is een spel, speel het. 
Het leven is duur, koester het.  

Het leven is liefde, geniet ervan. 
Het leven is een belofte, kom die na. 
Het leven is droefheid, overwin die. 

Het leven is een lied, zing het. 
Het leven is een strijd, aanvaard die. 

Het leven is een tragedie, zie het onder ogen. 
Het leven is geluk, maak het. 

Het leven is te kostbaar, verwoest het niet. 
Het leven is leven, vecht ervoor. 

 
 

Moeder Teresa 
 
 

 
‘Sociale contacten zijn van levensbelang. Omgaan met anderen geeft u het gevoel dat u er bij hoort, dat 
u meetelt en belangrijk bent voor anderen. Als u zelf een beperking heeft is ontmoeten niet altijd 
vanzelfsprekend. Daarom stimuleren wij ontmoeting voor u. Deze activiteiten zijn er speciaal voor u.’ 

Het Odensehuis Zeewolde is een inloop-,informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met 
(beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Iedereen is 
welkom. U kunt binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee, om mee te lunchen of 
om deel te nemen aan een activiteit. Het Odensehuis is van en voor de mensen die er komen. Met elkaar 
maken we het Odensehuis. Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom, ook zonder diagnose. 

Het Odensehuis Zeewolde is iedere donderdag geopend van 12.00 tot 16.00 uur in de Eclips 
( achter de Meermin) aan het Kerkplein 20. 
 
Voor extra informatie kunt u tijdens openingstijden langskomen of bellen met Renate Vos- van Ittersum 
van Welzijn Zeewolde, 036-5224655 of  
Samen bewegen: Sybregje, mob. 06-26738562 . 
 
Aanmelden kan via 036-5224655. 
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Kerstpakkettenactie  2022 
 

Rond kerst krijgt omzien naar een ander extra aandacht. Het duurt nog wel een flink aantal weken; de 
commissie is er al druk mee bezig, maar dan is het weer zover. Gezelligheid en goede maaltijden. Dit 
laatste is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker nu het nog steeds niet gemakkelijk is voor heel veel 
mensen vanwege de toename van de corona en vooral nu de energiecrisis. Er zijn veel personen die op of 
rond het sociaal minimum moeten leven. De pakketten zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met 
een minimuminkomen.  
Echtscheiding, werkloosheid en schulden zorgen soms voor problemen. Maar ook langdurig zieken, 
gehandicapten kunnen door een stapeling van zorgkosten in de problemen komen.  
Voor deze mensen willen afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde een kerstpakkettenactie houden. 
Wij hopen zo’n 300 adressen te kunnen verblijden met een kerstpakket.  
Maar dit kunnen wij als commissie niet alleen. Daarom vragen wij uw hulp om ook in deze nog steeds 
moeilijke periode naar Open Haven te komen om uw gaven te brengen. 

 
Vrijdag 16 december 2022 tussen 10 en 17 uur 

Kerkcentrum Open Haven 
 
 

Als commissie laten we de keuze van producten aan u 
zelf over, alles is welkom. Maar in het kerstpakket zou 
het mooi zijn als er levensmiddelen in zitten die 
houdbaar zijn en bij een feestelijke maaltijd horen; die 
de kerstdagen een extra feestelijk tintje geven.  
Het zou fijn zijn als u dat zo veel mogelijk in uw 
gedachten houdt wanneer u voor de 
kerstpakkettenactie boodschappen gaat doen.  
Breng uw producten naar Open Haven, u kunt gelijk 
zien hoeveel tassen er klaar staan en hoeveel mensen 
er mee bezig zijn.  

 
Als u liever een financiële bijdrage wilt geven, kan dit natuurlijk ook. Daarvan gaan wij de kerstbroden 
kopen bij de plaatselijke bakker om dat in alle pakketten te doen. Mocht er voldoende geld binnenkomen; 
dan kunnen we ook nog een vlees- of visbon toevoegen aan de pakketten.  
Dat wordt altijd zeer gewaardeerd. 
U kunt uw financiële bijdrage overmaken op: 
 

Bankrekeningnummer NL93 RABO 0110567129 ten name van IDPZ 
Graag onder vermelding van “Kerstactie 2022” 

 
 

Wij hopen met uw inbreng, namens alle kerken in Zeewolde,  gevarieerde kerstpakketten te kunnen 
maken. Dit om de minder bedeelde mede-inwoners van Zeewolde tijdens de feestdagen niet te vergeten. 
De mensen die zo’n pakket mogen ontvangen zijn heel erg dankbaar; het straalt van hun gezichten af. En 
daar doen we het voor.  
Mogen wij, evenals voorgaande jaren, weer op uw steun rekenen? 
 
 
Alvast onze hartelijke dank. 
 
Namens de kerstpakkettencommissie, Tiny Schor, Kogge 3, tel. 036-5223372 
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Accounts goed beveiligen lastig voor veel senioren  
 
Wachtwoorden onthouden, nieuwe manieren van beveiligen gebruiken en weten 
wat de begrippen betekenen. Veel ouderen hebben er moeite mee.  
Online heb je overal accounts voor nodig. Daarvoor moet je ook veel 
wachtwoorden onthouden. Veel ouderen vinden dit lastig. Net als nieuwe 
beveiligingsmanieren, zoals vingerafdrukherkenning. Ook termen als accounts, 
inloggen en verificatie zorgen voor problemen. Eèn op de vijf ouderen begrijpt niet 
(goed) wat die woorden betekenen. Dat komt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen. 
 
Wachtwoorden blijven lastig 
Zeven op de tien ouderen vinden het onthouden van al hun wachtwoorden lastig. Daarom zet bijna de 
helft van de senioren ze op papier, bijvoorbeeld in een notitieboekje. Een kwart slaat  de 
wachtwoorden op in een document op de computer. Een even groot aantal doet dit in de 
internetbrowser of gebruikt een wachtwoordmanager. 
 
Nieuwe mogelijkheden zijn ingewikkeld 
De ontwikkelingen rond de beveiliging van accounts gaan snel. Er komen regelmatig nieuwe 
mogelijkheden bij. Zoals het beveiligen van een digitaal apparaat met een vingerafdruk of 
gezichtsherkenning. Of pas toegang krijgen na een extra controle via bijvoorbeeld sms of speciale 
app. Behalve sms-controle gebruiken ouderen deze nieuwe mogelijkheden nog maar weinig. Dit komt 
vooral omdat ze er moeite mee hebben. 24% van de ouderen gebruikt geen tweestapsverificatie 
omdat ze niet (goed) weten hoe het werkt. 23% vindt het te veel tijd en moeite kosten. Een van de 
deelnemers verwoordde het zo: ‘Wachtwoorden zijn een probleem, tweestapsverificatie moeilijk 
maar nuttig, alles evolueert zo snel.’ 
 
Uitleg over accounts 
Heb u ook moeite met het beveiligen van uw accounts? Wij leggen u alles uit over  accountbeheer en 
beveiliging. Bekijk ook de online presentatie van onze collega's Hans Straatman en Tessa Snippers 
over dit onderwerp. Ze vertellen onder andere wat een account is, hoe u een sterk wachtwoord 
maakt en wat tweestapsverificatie is. 

 
 
Vomar spaarkaarten aktie 
 
Beste Parochianen, 

 
Waarschijnlijk bent u wel op de hoogte van de spaaractie van de Vomar waar u een boodschappenpakket 
ontvangt bij een volle spaarkaart. Daar moet je veel voor besteden om de kaart vol te krijgen. 
Dat lukt niet iedereen. De voedselbank zou graag de zegels willen ontvangen voor de klanten en daar de 
pakketten aan schenken. 
  
Mijn vraag is of u ze wilt bewaren en aan ons geven om zo volle kaarten te maken.  
Halve of hele kaarten zijn ook welkom.  
De actie duurt tot 26 november.  
 
U kunt ze inleveren op vrijdagmorgen in Open Haven of bij mij thuis, Kogge 3.  
 
Alvast heel hartelijk bedankt, Tiny Schor. 

 

05 

https://www.seniorweb.nl/accounts
https://www.seniorweb.nl/accounts
https://www.seniorweb.nl/accounts


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 waar 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 weer een complete dag  organiseren.    

 Op dinsdag 8 november a.s. in Open Haven hopen we elkaar te ontmoeten. 

Het thema van dit jaar is: “ONT-MOETING” 

U wordt verwacht om 10.00 uur voor koffie met wat lekkers. Na de Eucharistieviering die om 10.30 
uur begint is er gelegenheid voor een aperitief. Daarna een heerlijke lunch en een 
ontspanningsmoment. Aan het einde van de dag is er gelegenheid tot zegen en handoplegging. 

Tijdens de Eucharistieviering wordt er een collecte gehouden, met uw vrijwillige bijdrage,           
voor de onkosten van deze dag. 

We hopen weer velen van u te mogen begroeten. Schroom niet en geef u op. 

We vragen u dan ook, om u aan te melden vóór vrijdag 4 november bij: 

Tiny Schor, telefoon 036-5223372, 06-18805549 of via mailadres tinyschor@xmsnet.nl 

Er is verpleegkundige hulp aanwezig. Heeft u dieetwensen: dan graag bij opgave melden.            
Ook als u vervoer nodig heeft kunt u dit kenbaar maken bij de opgave. 

We hopen dat we samen een hele fijne dag zullen beleven. 

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.  
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Wat te doen 
Puzzeltocht Amersfoort | PuzzeltochtOnline  

De vroege geschiedenis  
Archeologisch onderzoek door middel van 
opgravingen leidt tot de conclusie dat bewoning in 
Amersfoort wel heel ver in de tijd teruggaat, 
waarschijnlijk zelfs tot in de brons- en ijzertijd. De 
Romeinen hebben het gebied ten noorden van hun 
“limes” (Rijngrens) niet bezet of bewoond. De eerste 
vermelding van ”Amsvorde”, de oude naam van de 
stad, dateert uit het jaar 1028, toen het nog een 
nederzetting van boeren en handwerkslieden was. 
De gunstige ligging van de nederzetting heeft de 
bisschop van Utrecht mogelijk er toe gebracht om 
begin 12e eeuw meer aandacht te schenken aan de 
Amer regio. 
 

De groei van Amersfoort 

 
Waar nu de St. Joriskerk staat, bouwt de bisschop 
één van zijn hoven om er meer invloed te kunnen 
uitoefenen. Handel en nijverheid krijgen een impuls, 
zodat meer mensen zich in de plaats vestigen en dus 
ook extra beveiliging nodig hebben. In juni 1259 
schenkt de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden 
Amersfoort stadsrechten. De nieuwe stad wordt 
omschreven als oppidum, wat duidt op een 
verdedigbare versterking op een aarden wal. Eind 
13e eeuw wordt de eerste stenen muur met een 
lengte van ruim 1.500 meter opgetrokken, omgeven 
door een gracht. 

In 1340 breekt een hevige brand uit, waardoor naar 
schatting de helft van de houten stadsbebouwing 
verloren gaat of ernstig beschadigd is. Omstreeks 
veertig jaar na de brand wordt begonnen aan de 
bouw van een stenen stadsmuur met een lengte van 
bijna 3.000 meter. Een aanzienlijke uitbreiding van 
Amersfoort, die circa 70 jaar in beslag zal nemen, 
volgt en is een teken dat het met de stad en haar 
inwoners goed gaat. In deze stadsmuur worden 
poorten gebouwd, waarvan er sommige, zoals de 
Koppelpoort en de Monnikendam, zelfs vandaag nog 
te bewonderen zijn. 

 

Van deze eerste muur is nog maar weinig over, 
alleen de gerestaureerde Kamperbinnenpoort 
resteert. Maar het is interessant te weten, dat de 
“Muurhuizen” nog het tracé van die muur laten zien, 
en dat deze muurhuizen op de oorspronkelijke 
fundering van de stadsmuur rusten. 

De 80-jarige oorlog (1568-1648) 

Amersfoort heeft in de 16e eeuw veel te lijden gehad 
onder langdurige oorlogshandelingen. In het begin 
hebben de Staatsen (= Nederlanders) de stad in 
handen. In 1573 veroveren de Spaanse troepen 
Amersfoort. Zes jaar later jaagt Jan VI van Nassau-
Dillenburg de Spanjaarden terug over de grens. In 
1629 lukt het de Spaanse krijgsmacht om Amersfoort 
opnieuw in te nemen. Maar door het verlies van hun 
opslagplaatsen in Wesel en hun aanvoerlijnen 
moeten ze zich al snel terugtrekken. 

Teruggang en ommekeer 

Sinds die tijd ondergaat Amersfoort een twee 
eeuwen durende periode van economische 
stagnatie. Het aantal inwoners neemt af tot 9.000 in 
het begin van de 19e eeuw. De komst in 1863 van 
spoorwegen en de keuze voor Amersfoort als 
spoorwegknooppunt brengt nieuw elan. Ook de 
beslissing van de landsregering om de Eemstad tot 
een belangrijke garnizoensstad uit te bouwen brengt 
meer werkgelegenheid. Het inwoneraantal bedraagt 
nu 160.000, mede als gevolg van recente annexaties 
van omliggende gemeenten. Er zijn moderne 
woonwijken, imposante kantoren en 
industrieterreinen aangelegd. Amersfoort bruist van 
leven! Daarbij is het stadshart niet vergeten: groene 
stadsparken, renovaties van historische straten, 
grachten en gebouwen, aandacht voor cultuur 
(Mondriaan museum, Flehite museum) etc. Het is er 
goed toeven. Geen wonder dat Amersfoort in 2006 
de titel “groenste stad van Nederland” kreeg 
toegewezen, gevolgd door de benoeming tot “de 
groenste stad van Europa” in 2007. 
Route 
Breestraat - Westsingel - Korte Spui - 't Zand - 
Muurhuizen - Langegracht - Hof - Appelmarkt - 
Pothstraat - Achter de Kamp - Kamp - Kortegracht - 
Zuidsingel - Herenstraat - Plantsoen Oost - 
Arnhemsestraat - Varkensmarkt - Breestraat. 
Afstand 
4 km 
Hoogtepunten 
Mannenzaal van het St. Pieters en Bloklands 
Gasthuis, Koppelpoort, Museum "Flehite", Sint-
Joriskerk, Hofje “De Armen de Poth", 
Kamperbinnenpoort, Muurhuizen, Waterpoort 
“Monnikendam”, Amersfoortse Kei, Onze Lieve 
Vrouwetoren 

 
Deze tocht is gratis te downloaden op de volgende site. 
https://www.puzzeltochtonline.nl/wandelpuzzeltochten/nederland/utrecht/amersfoort 
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WIJKBRANDWEERMAN RICHARD BALK  
IN DE MEERMIN OP 16 NOVEMBER 2022 OM 14:00 UUR.  

 
Sinds 1 januari 2021 kan ik, Richard Balk, als Wijkbrandweer in Zeewolde 
 u 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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Noorse stoofpot met paddenstoelen, hazelnoten en bacon   

•     simpel En Snel 

Bewaar recept  
  

totale tijd 25 minuten 

Voedingswaarde: calorieën: 639kcal. eiwit: 20g. vet: 48g. koolhydraten: 23g 

 

4 pers.| hoofdgerecht  | noors, scandinavisch | 

Het is precies wat je wilt op een stralende herfstdag. Én het is alles wat je nodig hebt na een frisse, grijze 

dag waar je niet alleen de wind, maar ook de regen tegen had. Kortom: dit Noorse stoofpotje (soppstuing) 

bomvol boeiende smaakmakers is je nieuwe beste vriend. 

In tegenstelling tot andere stoofpotten is hij lekker snel klaar: na 25 minuten kun je aanvallen. Liever vega? 

Ga dan voor plantaardige spekreepjes. Maak extra, want hier wil je meer van! 

ingrediënten 

• 1 ui 

• 500 g gemengde paddenstoelen 

• 2 el olijfolie 

• 250 g gerookte bacon- of (vega) spekreepjes 

• 2 el bloem 

• 300 ml volle witte wijn  

• 6 takjes tijm 

• 75 g hazelnoten 

• 200 g biologische crème fraîche 

• stevig roggebrood, voor erbij 

bereiden: 

1. Snijd de ui fijn. Veeg de paddenstoelen schoon en snijd of scheur ze in grove stukken. 

2. Verhit de olijfolie in een ruime koekenpan. Fruit de ui 1 min. Voeg het spek toe en bak in 4 min.             

knapperig uit. Schep de paddenstoelen erdoor en bak nog 3 min. 

3. Bestrooi de paddenstoelen met de bloem en bak 1 min. zachtjes. Schenk de wijn erbij. Voeg de 

blaadjes van de takjes tijm toe en stoof de paddenstoelen afgedekt 5 min. 

4. Hak intussen de hazelnoten grof. Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan goudbruin en 

schud ze op een bord. 

5. Roer de crème fraîche door de gestoofde paddenstoelen en laat de room op laag vuur smelten. 

Roer tot een gladde saus en breng op smaak met zout en peper. 

6. Bestrooi het stoofpotje met de hazelnoten en serveer met brood. 

Eet smakelijk! 

Bron: delicious oktober 2022  
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https://deliciousmagazine.nl/category/recepten/simpel-en-snel/


 
    
Rabo ClubSupport 
 

Goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving 

 
Beste mensen, de uitslag 
 
Iedereen verdient een club. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker 
maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken wij clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed 
voor jouw club & geweldig voor de samenleving. 
 
Leden van Het Nieuwe Land hebben tijdens de stemperiode bepaald welke financiële bijdrage de 
deelnemende clubs en verenigingen ontvangen. 
 
Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport! 
  
Naam: KBO Afdeling Zeewolde 
Bestedingsdoel: Ondersteuning en ontspanning algemeen. 
Bedrag: € 334,76 
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Klaverjas toernooi  
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OPENING SEIZOEN KBO ZEEWOLDE 2022-2023.Ingezonden door: Elly Ottevanger  

Op zondag 16 oktober hebben we de opening van dit nieuwe seizoen gevierd in Wok-restaurant Tung. 

Het lopend buffet was weer heerlijk en ook “nuttig” (daar hou ik van) omdat je in gesprek komt met 

andere mensen dan degenen, waarmee je aan tafel zit. 

Net, toen we dachten dat het afgelopen was, kwamen ze de schalen gelukkig weer bijvullen en konden 

we doorgaan met nog eens die lekkere kleine loempiaatjes en dat sausje en nee zeg, ze hebben zelfs 

“patat” op ons bord te laden.  

Ik moest denken aan de eerste keer dat ik Chinees ging eten met mijn vriendje. We waren allebei nog 

op school en hij had mij officieel uitgenodigd. Bij hoge uitzondering mocht ik mee, wel op 

zaterdagavond. Natuurlijk was mijn vader tegen en riep dat Chinees eten niks was en dat ik eerst 

gewoon thuis mee moest eten. 

En daar zaten we dan aan tafels met papier en een bord vol (een soort van) platte macaroni en een 

volle maag. Geen succes wat mij betreft en zeker niet toen ik op de WC een soort torren zag 

rondrennen, die bij navraag kakkerlakken bleken te zijn! (Amsterdam bijna 70 jaar geleden). 

Wat een verschil was dat afgelopen zondagmiddag! Ik was al heel lang niet bij de Wok geweest en heb 

genoten, niet alleen van het eten, maar ook van het gezellige sfeertje van mensen, die elkaar al zo lang 

kennen, de muziek op de accordeon, bespeeld door Peter Glotzbach en het “optreden” van een deel 

van het “koor met dirigent Ida (waren het eetstokjes, waarmee je dirigeerde?)”. 

Wat mij betreft wil ik graag op deze manier alle seizoenen openen… 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Op de KBO site Zeewolde staan 

meer foto`s bij de terugblik. 
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TIP VOOR U 

 
De specialisten voor uw gebitsprothese 
 

Het reinigen en onderhouden van uw gebitsprothese 
- Het advies is om de prothese niet tijdens het slapen te dragen; dit geeft de kaak rust en zorgt voor een 

betere doorbloeding van het tandvlees. 
- Leg uw prothese tijdens het slapen in een prothesebakje zonder water. 
- Poets uw gebitsprothese niet met tandpasta, maar met groene zeep. Tandpasta bevat kleine korrels en 

hierdoor kunnen tijdens het poetsen krassen ontstaan op uw gebitsprothese.  
- Reinig uw prothese niet met een bruistablet; gebruik hiervoor reinigingsmiddel of natuurazijn.  

Een bruistablet kan het oppervlak aantasten en hierdoor kan er sneller vuil aan de prothese gaan 
hechten. 

 
Voor meer informatie neemt u contact op met Kunstgebit Zeewolde. Plan eventueel een gratis prothese 
check, de behandelaar kan u verder helpen en adviseren. 
 

”Een prothese is meer dan een lach” 
 
Bron: Tel 036 7200 727 - www.kunstgebitzeewolde.nl – info@kunstgebitzeewolde.nl  

 
Brengt u een lid aan bij de KBO 

dan krijgt u een taartje cadeau 

 

 
Feestcommissie Bedankt voor de      
geslaagde en heerlijke middag. 
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VERZOEK 
 
Beste leden 
Gaat u aan een activiteit mee doen, denk er dan eens aan, om een foto of stukje naar de redactie 
van “Even Bijpraten” te sturen. 
Zo maken we er samen wat moois van en de redacteur kan niet overal bij zijn helaas. 
 
Bij voorbaat dank alvast. Ida Hazelaar. 

http://www.kunstgebitzeewolde.nl/
mailto:info@kunstgebitzeewolde.nl


Verhaal: 
De Zonsondergang 
 

 

Mijn kleinzoon banjert al schoppend door de 
herfstbladeren. Het knisperende geluid van de 
bladeren zorgt ervoor dat hij zich nog wilder 
door de berg heen worstelt. Het plezier dat hij 
eraan beleeft straalt van zijn gezichtje af. Hij kan 
er geen genoeg van krijgen en schopt telkens 
weer de bladeren omhoog. Als de zon erop 
schijnt krijgen de opwaaiende bladeren een 
oranjeachtige gloed. 

‘Kom knul, we gaan naar oma,’ dring ik aan. Hij 
kijkt mij aan en probeert nog wat tijd te rekken. 
Moeizaam kan hij zich van de berg bladeren 
losmaken en wandelt braaf aan mijn hand mee 
naar huis. Al snel wordt zijn aandacht weer 
opgeëist door zijn omgeving. Aandachtig kijkt hij 
naar de timmerman die in de speeltuin bezig is 
het dak van de glijbaan te repareren. 
Bedenkelijk staat hij de werkzaamheden van de 
timmerman gade te slaan. Niet begrijpend wat 
de man aan het doen is, kijkt hij de man en mij 
om de beurt glimlachend aan. 
“Wat bent u aan het doen,’ vraagt hij plots. 
‘Ik maak het dak.’ 
‘Anders,’ vraagt mijn kleinzoon met zijn 
stopwoordje, waar hij ons iedere keer mee 
probeert te vangen.  
 
De man laat zijn hamer langs zijn lichaam 
hangen, kijkt mijn kleinzoon aan en je ziet hem 
nadenken. Plots verschijnt er een glimlach om 
zijn mond en zegt: ‘Nee hè, de waarom fase,’ 
slaat met zijn hamer tegen het dak en roept naar 
mijn kleinzoon.  ‘Anders blijft hij stuk en dan rot 
het dak eraf.’ 
‘Oh, maar dan moet je er een schroef indraaien. 
Dan blijft hij heel,’ is het antwoord van mijn 
kleinzoon. 
‘Dat kan ook,’ antwoordt de timmerman. 
 ‘Nou zullen we nu dan maar naar oma gaan?’ 

Wat mokkend kijkt hij mij aan, dan draait hij zich 
om naar de timmerman en zwaait vluchtig naar 
hem. 
 
Als ik de voordeur open, zie ik de oranjeachtige 
kleuren van de ondergaande zon de woonkamer 
binnen stralen. Door het raam is een prachtige 
rode zon te zien en de hemel erom heen kleurt 
mee. 
‘Wat is dat opa?’ 
‘Dat is de ondergaande zon. Ga maar bij oma 
voor het raam kijken.’ 
Hij loopt naar het raam en met zijn handjes 
onder zijn kin bewondert hij de grote rode bol 
die laag aan de hemel staat. Dit 
natuurverschijnsel is ieder jaar een lust voor het 
oog om te zien. 
Luuk staat nog steeds naast oma het 
schouwspel te bekijken en oma probeerde hem 
uit te leggen hoe het komt dat de zon zo laag 
aan de hemel te zien is. Ik neem plaats op de 
bank en luister aandachtig hoe ze hem dit 
verschijnsel probeert uit te leggen. 
 
Ze pakt zijn voetbal op en zegt: ‘Kijk Luuk, we 
doen nu even of jouw bal de zon is.’ 
‘Dat kan toch niet, oma?’ 
‘Jawel, we doen toch alsof. Kijk, nu gaat de zon 
zakken en dan verdwijnt hij langzaam naar de 
andere kant van de aarde. Daar wonen ook 
kleine jongentjes, zoals jij. Wanneer de zon aan 
de andere kant van de aarde is, dan is het hier 
donker en is het licht bij die andere kleine 
jongens.’ 
Wijs keek hij van zijn voetbal naar de zon die 
steeds meer begon weg te zakken. 
‘Nu wordt het donker en aan de andere kant 
licht.’ 
’Ja lieverd, nu wordt het donker.’ 
Ik dacht dat hij het begrepen had en zonder 
woorden kijken ze samen naar de ondergaande 
zon. 
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‘Nu is het echt donker hè oma. Mag ik de lamp 
aandoen?’ 
‘Natuurlijk knul.’ 
‘De lamp gaat alleen aan als het donker wordt, 
ja toch? ‘Ja, hè opa,’ en kijkt voor bevestiging 
mijn richting op. 
  
Na het eten gaat hij in bad waar hij al zijn bad 
speeltjes verzamelt en ik hoor hem hele 
verhalen vertellen. En natuurlijk telkens zijn 
stopwoordje, te pas en te onpas gebruiken . 
‘Anders?’ 
 
Na de koffie wordt het tijd om naar bed te gaan 
en zoals gewoonlijk wil hij nog steeds niet in zijn 
eigen bedje, maar verkiest hij nog steeds het 
ledikantje dat in onze slaapkamer staat. 
Moe van de dag, laat hij zich vallen. Neemt zijn 
dekentje tussen zijn beide handjes en binnen de 
kortste keren valt hij in een diepe slaap. 
 
  

De volgende morgen dringt het daglicht door 
een kier van de gordijnen. Ik rek me eens goed 
uit en ligt te wachten tot de kleine jongen 
wakker wordt. Ik had hem al horen woelen en 
het zou niet lang meer duren voor ik zijn kopje 
boven het ledikantje zou zien verschijnen. 
‘Opa, Luuk is wakker. Het licht is er weer. Nu is 
het aan de andere kant donker hè!’ 
Ik ben even beduusd over zijn opmerking. Ik had 
alles verwacht, maar niet dat hij het verhaal van 
zijn oma begrepen had. Ik til hem uit bed en zet 
hem op de grond. Meteen rent hij naar de 
keuken aan de andere kant van het huis en klimt 
op het keukentrapje om naar buiten te turen. 
‘Is er iets Luuk,’ vraag ik. 
Hij kijkt me verbaasd aan en zegt plots:  
‘Aan de andere kant is het ook licht!’ 
 
Bron: https://www.sprookjesverhalen.nl 

 
 
 

 

 

 

 

Gebruik acceptgirokaart stopt per 1 juni 2023 

Digitalisering Verenigingsnieuws   

Graag willen wij u alvast informeren over het verdwijnen van de acceptgirokaart als betaalmiddel.  

Doordat het betalingsverkeer voor het overgrote digitaal 
wordt gedaan, heeft de verwerker Currence besloten de kaart 
met ingang van 1 juni 2023 af te schaffen. Dit betekent dat u 
voor het betalen van bijvoorbeeld uw contributie voor het 
lidmaatschap, vanaf die datum dit niet meer met een 
acceptgirokaart kunt doen. 
Uiteraard zijn er alternatieven zoals automatische incasso, 
overmaken via internetbankieren of betaling via een 
overschrijvingsformulier van de bank.  

Wij zullen ook kijken of er wellicht nog andere mogelijkheden zijn of komen als alternatief voor de 
acceptgirokaart.  

 Wij houden u op de hoogte.  

 
ZIN IN EEN TAARTJE ? 

 
BRENG DAN EEN NIEUW LID AAN 

DAN KRIJGT U DAAR EEN TAARTJE VOOR!  
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Geluk wordt veel meer 
bepaald door je eigen houding 

dan door wat je wel of niet hebt. 



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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