
 

 

 

 

 

 

Uitgave van KBO, afd. Zeewolde                                  Verschijnt 10x per jaar 
December/januari 2022/23                   Nr. 312                                                32e jaargang   

Voorwoord 

 
 
 
 
 
Zeewolde, 15 november 2022 
 
Geachte leden, 
 

Dit keer geen leuk gezellig verhaaltje, maar graag jullie aandacht voor een 
serieus probleem. 
 
Ik heb jullie al een paar keer gevraagd om uit te kijken naar een nieuwe voorzitter maar dat heeft 
helaas geen positieve reactie opgeleverd. Jammer, maar bij mij is de koek op en daarom deel ik 
jullie hierbij mede dat ik het voorzitterschap per 1 januari  a.s. beëindig en dit besluit staat vast!  
Ik startte in 2013 als bestuurslid, werd snel daarna voorzitter en heb deze functie nu lang genoeg 
vervuld. Een ander lid is nu aan de  beurt voor het voorzitterschap. 
 
En hoe nu verder? Kan de KBO Zeewolde door zonder voorzitter? Ik denk het niet maar die 
verantwoordelijkheid ligt bij jullie als leden van deze vereniging. Jullie hebben mij destijds 
benoemd tot voorzitter en mogen die taak nu weer gaan uitvoeren om een ander lid in die functie 
te gaan benoemen. En wie dit moet gaan worden? Ik weet het niet. De afgelopen jaren heb ik 
diverse leden al over mijn opvolging aangesproken maar dit helaas zonder resultaat.  
Help ons om een kandidaat te vinden en denk breder dan je echtgenoot, echtgenote, partner, 
kind, enz. Betrokkene hoeft niet actief katholiek te zijn, maar van hem/haar wordt wel verwacht de 
principes van de KBO te respecteren. 
 
Ik hoop van harte dat iemand nu bereid is zich bij mij te melden als kandidaat voorzitter en ben 
van harte bereid om hem of haar over deze functie nader te informeren, telefoon: 5221122. 
Als niemand zich aanmeldt zie ik de toekomst voor onze vereniging somber in, helaas maar het is 
niet anders. Als iedereen wel mee wil doen aan onze gezellige activiteiten maar niemand bereid is 
om als voorzitter deze kar te gaan trekken dan wordt deze vereniging een stuurloos schip dat ten 
ondergaat. 
 
Onze penningmeester Agnes heeft ook al meerdere keren aangegeven dat zij deze functie graag 
aan een ander lid over wil dragen, dit na ruim 12 jaar! Haar termijn zit er al lang op en zij heeft nu 
aangegeven haar functie op de ALV in maart a.s. neer te leggen. 
Gelukkig meldde Walter Lodewijk zich bij het bestuur en bood aan om deze functie van Agnes 
over te nemen. Inmiddels is Agnes begonnen om hem in de financiële administratie in te wijden  
en woont hij de bestuursvergaderingen ook bij. 
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Verwacht wordt dat hij op de komende ALV door de vergadering benoemd kan worden.  
Gelukkig is Agnes bereid om voorlopig als algemeen bestuurslid te blijven functioneren.  
Dit o.a. ter ondersteuning van Walter die - ongetwijfeld - zijn eigen koers zal gaan varen op de 
uitoefening van zijn functie waar hij een frisse kijk op heeft.  
Walter geeft aan dat een nieuwe voorzitter ook voor zijn functioneren essentieel is: een dagelijks 
bestuur (voorzitter / secretaris / penningmeester) is de spil van de vereniging!  
Als niemand tot het voorzitterschap bereid is vraagt hij zich ook af of hij wel als 
penningmeester wil gaan functioneren.  
Dat houdt in dat er alleen een secretaris en twee of drie bestuursleden overblijven want Jan 
Peters heeft ook aangegeven zijn functie als vicevoorzitter op te geven.  
Willen we met elkaar dat dit de toekomst van de KBO Zeewolde wordt? 
 
OPROEP: Wie toont zich medeverantwoordelijk voor het voortbestaan van de KBO 

Zeewolde en meldt zich voor 15 december a.s. aan als voorzitter?  

 
Ik sluit af met de wens dat dit probleem snel opgelost wordt en onze vereniging een goede 
toekomst tegemoet gaat. 
 
Groeten, 
  
Gerard van Mispelaar 

 

Kort verslagje Busreisje naar Kerstmarkt in Duiven. Ingezonden: Ria Heinsbroek  

De bus vertrok netjes op tijd richting Duiven. Bij 
Ede gaan we de snelweg af en rijden over de 
Ginkelse heide. We komen hier op de terugreis 
weer langs, maar dan is het donker.  
Nu kunnen we genieten van de bomen met 
prachtige herfst tinten. Bij de Intratuin 
aangekomen stappen we uit de bus en gaan naar 
binnen. Het ziet er allemaal prachtig uit. We 
komen bij een afdeling waar ze een heel 
winterlandschap nagebouwd hebben. Dit 
helemaal in kerstsfeer. Compleet met kabelbanen 
en skiliften. Door dit winterlandschap reden ook 
nog treintjes. Alle huisjes e.d. die daar stonden 
waren ook te koop. Zelfs een deel van de Efteling 
was nagebouwd.  Het was heel mooi om te zien, 
maar ook een heel werk om het allemaal op te 

bouwen. Wat gebeurt er na de kerst, alles weer 
afbreken en volgend jaar weer opbouwen?  We 

kijken verder en zien kerstbomen in verschillende 
kleuren. 
Kerststukjes hebben we niet gezien. Jammer 
want we wilde ideeën opdoen. Er was ook geen 
groen om kerststukjes te maken.  

Om ±16.25 uur lopen we weer naar de bus.  
Deze staat er niet en ik bel Riet. De bus is al 
vertrokken en rijd al op de snelweg. Er was dus 
iets duidelijk mis gegaan. Wij konden een taxi 
nemen, die kwam na ruim een uur wachten.  
De taxi bracht ons naar een restaurant voor het 
stamppotbuffet. Deze was inmiddels koud en dus 
niet lekker meer. Toen wij klaar waren met eten 
zijn we weer in de bus gestapt en om ± 19.45 uur 
waren we weer in Zeewolde. Het was een 
gezellige dag, met voor Wil en mij een minder 
leuk einde. 
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Sinterklaasverhaaltje 
 
De ongelovige koning  
 
Lekker  een Sinterklaasverhaal en ondertussen genieten van een kop warme 
chocolademelk met pepernoten.  

Veel plezier met het verhaal. 

Nog niet zo heel lang geleden niet zo ver hier 
vandaan woonde eens een koning. Zijn naam was 
koning Aldobert en naar hem was ook de 
hoofdstad genoemd. Aldoberta lag aan de zee en 
bij de duinen stond een hoge rood wit gestreepte 
vuurtoren om de schepen veilig naar de grote 
haven te loodsen. Koning Aldobert had vier 
dochters en drie zonen. Maar hij hield niet van 
fratsen en geldverspilling dus kregen ze geen 
kadootjes en was er nooit een feest in het land.  
Dat kostte alleen maar geld. Ja, het was een mooi 
land maar erg vrolijk ging het er niet aan toe. 
Koning Aldobert had wel één ding waar hij niet 
van af wilde zien en dat was zijn dagelijkse ritje 
op zijn meest kostbare bezit: zijn rijpaard.   

Het was een prachtig 
zwart ros dat glansde 
als een meer in het 
maanlicht. En wat er 
ook gebeurde, of het 
regende of sneeuwde 
de koning maakte 
elke dag een ritje. 

Dan reed hij door het Koninklijke park en door de 
Koninklijke duinen en stalde zijn paard na afloop 
in de Koninklijke stallen. Op een dag kwam er een 
man aan de poort van het kasteel. Hij klopte aan 
en de poortwachter opende het luikje. Daar stond 
een vreemde meneer met een fel gekleurd pak 
aan. Hij droeg een groene pofbroek, een rode 
fluwelen korte jas en een grote witte kraag. Op 
zijn hoofd een grote blauwgekleurde pet met een 
gele veer. En de man was zo bruin als 
melkchocolade. ‘Dag meneer de poortwachter,’ 
zei de vreemde man, ‘Ik kom hier met een 
boodschap voor de koning. Wilt u mij binnen 
laten.’ ‘Wat voor boodschap is dat? Vroeg de 
poortwachter. ‘Een belangrijke brief voor de 
majesteit.’ ‘Nou kom maar binnen dan,’ zei de 
poortwachter en hij liet de vreemde man binnen.  

Hij werd bij koning Aldobert gebracht en die vond 

het ook maar een vreemde meneer. ‘Wat komt u 

doen, meneer,’ vroeg de koning. ‘Majesteit, ik 

breng u hier een brief van Sint Nicolaas uit 

Spanje. Het is heel goed nieuws.’ ‘de koning las 

de brief en vond het helemaal geen goed nieuws.  

Sint Nicolaas had zijn hoofdstad uitgekozen om 
dit jaar aan te komen uit Spanje. Dat betekende 
groot feest, slingers, muziek, kadootjes voor alle 
kinderen en honderden Pieten op de daken. En 
dat wilde Aldobert allemaal niet. Hij keek 
helemaal niet blij en zei: ‘Luister eens meneer. Ik 
geloof helemaal niet in die Sint Nicolaas van jou, 
hij bestaat helemaal niet en hij heeft ook geen 
grote zak met kadootjes voor alle kinderen. Die 
Pieten bestaan ook niet. En dat witte paard kan 
zeker niet over de daken lopen. Zo, en daarmee 
uit. Gaat u maar weer weg meneer, ik wil u niet 
meer zien.’ En zo moest de briefbrenger terug 
naar Spanje met het slechte nieuws voor  Sint 
Nicolaas. 
 
De volgende ochtend ging de staljongen naar de 
stal om het zwarte paard van de koning op te 
zadelen voor het dagelijkse ritje van de koning.    
Hij kwam de stal binnen en kreeg de schrik van 
zijn leven. Alle vier de benen van het paard waren 
verdwenen. Het arme beest lag op zijn buik 
droevig te hinniken. De staljongen haastte zich 
naar de koning en die vroeg: ‘Staljongen wat kom 
jij hier doen, jij hoort in de stal en niet in mijn 
mooie zaal.’ ‘Majesteit er is iets vreselijks 
gebeurd, daarom kom ik zelf naar u toe,’ zei de 
jongen bibberend van angst. ‘Nou vertel op,’ zei 
de koning nors. ‘Majesteit, u kunt vandaag niet 
uit gaan rijden.’ ‘Natuurlijk wel, ik ben de koning 
en ik doe wat ik wil.’ ‘Maar majesteit, de benen 
van uw paard zijn verdwenen.’ ‘Wat zeg je daar, 
de benen van mijn paard verdwenen? Dat kan 
niet. ‘Komt u zelf maar kijken, majesteit, het is 
echt waar,’ zei de staljongen.  

De koning stapte naar de stal zo snel hij dat kon 
zonder te rennen (een koning rent natuurlijk 
nooit). En daar zag hij dat het waar was. Daar lag 
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zijn lievelingspaard, zonder benen in het stro. De 
koning moest er bijna om huilen. Hij vroeg de 
wijze raadsheren om raad, liet de beste dokters 
er naar kijken. Niemand kon helpen. De benen 
waren gewoon verdwenen en het paard kon niet 
meer lopen. Het was uit met de dagelijkse fijne 
ritjes door het park en de duinen. Aldobert was 
helemaal uit zijn doen. Hij sliep slecht en had een 
rothumeur. Zelfs tegen de koningin deed hij lelijk. 
Wekenlang duurde het al en nog waren de benen 
niet weer aangegroeid. De koning was wanhopig. 
 
Op een dag verscheen er weer een vreemde man 
bij de poort van het kasteel. Een heel oude man 
op een schimmel. Hij wilde de koning spreken 
over zijn paard. Aldobert vroeg aan de oude man 
met zijn lange witte baard wat er mis was met 
zijn zwarte hengst . De oude man zei: ‘Majesteit, 
als u gelooft in Sint Nicolaas en in zijn Pieten. Als 
u gelooft dat er voor alle kinderen kadootjes in de 
zak zitten en als u gelooft dat de schimmel over 
de daken kan lopen dan komen ook de benen 
weer terug.’ ‘Ik geloof het pas als ik het zelf zie,’ 
zei de koning. ‘Het zij zo,’ zei de oude man en hij 
reed weg op zijn schimmel. De volgende dag 
kwam de vuurtorenwachter melden dat er een 
heel grote stoomboot aankwam over zee en dat 
hij vol hing met slingers en dat er honderden 
Pieten op dansten. De koning wilde dat met eigen 
ogen zien en ging naar de haven, te voet nog wel. 
Daar kwam de stoomboot de haven binnen 
varen. Het schip legde aan en alle kinderen van 
de stad zongen uit volle borst ‘Zie ginds komt de 
stoomboot.’ De koning zong niet mee. Sinterklaas 
kwam aan land en ging naar de koning toe.  

Hij vroeg: ‘Dag majesteit, weet u wie ik ben? ’Ja, u 
bent Sint Nicolaas, maar u bestaat niet,’ zei de 
koning. ‘Geef mij maar eens een hand,’ zei 
Sinterklaas, ‘dan zult u zien dat ik wel degelijk 
besta. Hij stak zijn hand uit en de koning stak ook 
voorzichtig zijn hand uit. Toen hij de heilige zijn 
hand schudde wist hij dat Sinterklaas wel degelijk 
bestaat.  

Op dat moment plopte er in de stal weer een 
been tevoorschijn aan het zwarte paard van de 

koning. Sinterklaas wenkte de Piet die de zak van 
Sinterklaas droeg. Hij zette de zak voor de 
Goedheiligman neer. ‘Kijk er maar eens in,’ zei 
Sinterklaas tegen Aldobert. Toen de koning in de 
zak keek zag hij duizenden en duizenden 
kadootjes. Grote, kleine, goedkope en dure, voor 
jongens en voor meisjes. Voor alle kinderen van 
het land. Toen geloofde hij dat het echt kon. Alle 
kadootjes in één zak. In de stal plopte weer een 
been tevoorschijn.   Sint Nicolaas klapte in zijn 
handen en honderden Pieten buitelden van de 
boot af, dansten, sprongen, klommen langs 
lantaarnpalen, regenpijpen en masten omhoog.                       
Ze liepen over daken, sprongen op schoorstenen 
en verdwenen er in. Ze waren overal tegelijk en 
Aldobert dacht: ‘Die Pieten bestaan dus wel 
degelijk.’ Plop, ging het voor de derde keer.  

Daar bracht de 
Hoofdpiet het paard 
van Sinterklaas van 
boord en gaf de 
teugels aan Sint. Die 
werd door drie Pieten 
in het zadel geholpen 
en toen sprong het 
paard vooruit en 
voordat de koning 
met zijn ogen kon 
knipperen sprong de 
schimmel over de 

daken en de stegen van zijn stad. Toen hij het zag 
geloofde hij. ‘Plop’ klonk het en het zwarte paard 
van de koning kon weer lopen. Het was zo blij dat 
het meteen naar de haven galoppeerde en vrolijk 
hinnikte toen het de koning zag. Deze was zo blij 
dat hij Sint uitnodigde in zijn paleis.  

Naast elkaar reden ze door de stad. Een mooi wit 
paard en een mooi zwart paard. 
Overal in het land werd een groot feest gevierd 
met muziek, slingers, snoepgoed en limonade.  

Voortaan werd dat elk jaar gedaan op de 
verjaardag van de Sint en de grootste 
feestvierder was Aldobert de koning.  
Natuurlijk kregen ook de prinsjes en prinsesjes 
voortaan Sinterklaascadeautjes
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ACTIVITEITENLIJST 2022 
          Datum.                                       Onderwerp                         Locatie                    

 
Zondag 11 december  
Bestuur 

 
Kerstmiddag 
 

 
Open Haven 

 
Dinsdag 13 december 

 
MuseumPlusBus naar 

Het Fries Museum    =VOL 
Niet meer inschrijven AUB!! 
 

 
Leeuwarden 
 

 
Donderdag 5 januari 

 
Nieuwjaars receptie 

 
????? 
 

        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 26 januari 2023. 

›› Kopij aanleveren uiterlijk op 13 januari 2023 
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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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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Dag van ontmoeting en zorg voor elkaar.  

Een korte impressie van de dag. 

   

   

Na de dienst,  genieten van de koffie, met een goed gesprek aan tafel. 
Daarna heerlijk de buik vullen en samen genieten van een ontspannen sfeer. 
Warmtevol en oog voor elkaar hebben. 
Dat is de intentie van de ontmoetingsdag. 
 
Henk en Karin zorgen nog voor een muzikale omlijsting later op de dag. 
Met als afsluiting de handoplegging, zoals ieder jaar een bijzonder moment. 
 
Fijn dat we dit jaar weer een ontmoetingsdag konden organiseren.  
 
Dank aan de organisatie 
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De redactie wenst u allen  
gezonde en liefdevolle kerstdagen.  
 
Samen maken we er in 2023  
een mooi jaar van.  
“Waar we omzien naar elkaar”. 

Naar de kerk, Ingezonden:  

Heer, ik heb nog maar 5 minuten. Ik kom te laat voor de mis, of U moet even meewerken, zet de klok even 

stil. Ik kan niet vlugger lopen, maar ik kom er aan. Ontvangt U mij zoals ik ben Heer. Een engel zal ik nooit 

worden en dat hoeft ook niet, die zijn er genoeg. Maar ik, ik ben de enige Emmy F.R. Mijn verlangen gaat 

naar U uit. Kijk niet naar mijn fouten en tekortkomingen Heer, want dan blijft er niets van mij over.  

Ik kom danken dat ik lieve kinderen en kleinkinderen heb. Vrienden en kennissen die mij aardig vinden en 

met mij lachen. O jee, de klok slaat 10, dus ik ben te laat, ik moet mijn jas nog uitdoen en mijn plu klapt 

niet dicht. Toen ik binnen kwam, stonden ze allen te zingen, er was nog een stoel naast mijn vriendin, die 

op mij zat te wachten. Mijn vriendin lachte tegen mij, de mis moest nog beginnen, hé hé. 

                                                                                                           Emmy Roestenburg. 

 

Lichtjestour Zeewolde  
Zien, Doen & Beleven, 16 December 2022 

  

Ook in de donkere dagen voor kerst valt er van 

alles te beleven in Zeewolde. Zoals ook vandaag! 
Een kleine zestig verlichte trekkers rijden 

vanavond door Zeewolde wat zorgt voor een 

sprookjesachtig tafereel. 

De route gaat via de hoofdwegen van de 

verschillende wijken. Op deze manier kunnen er 

zo veel mogelijk mensen van genieten op een 
veilige manier. Zoek een rustig plaatsje in jouw 

wijk langs de route en laat je verrassen door 

hetgeen er langs komt. 

 
De organisatie is in handen van Puur Zeewolde in samenwerking met een aantal jonge boeren uit o.a. 

Dronten, Swifterbant, Biddinghuizen en Zeewolde. 

Berichten 

Leny Leeuwangh is begin november gevallen en toen met de ambulance naar het St. Jansdal gebracht.  
Ze hebben daar geen breuken geconstateerd. Naar huis was geen optie en dus is ze nog dezelfde dag naar 
Sonnevanck gegaan. Daar is ze nu voor revalidatie. Ze moet in ieder geval weer kunnen lopen voor ze of weer naar 
huis of ergens anders naar toe kan. Ze gaat er van uit dat dat zeker een maand zal duren.  
Bezoek wil ze graag, maar ook met een kaartje zal ze heel blij zijn.  
 
Haar adres is nu Leny Leeuwangh, afd. Brem kamer 5, Sonnevancklaan 2, 3847 LC, Harderwijk. 
Bezoek ‘s middags van 14.30 - 16.30 uur en ‘s avonds van 18.30 - 21.00 uur. 
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Verslag van busreisje naar Duiven. Ingezonden: Jos Middelkoop 

!5 November mochten de leden van de KBO zich 
verheugen op een mooie bustocht naar Duiven. 
Iedereen blij om mee te gaan naar de 
allergrootste Intratuin van Nederland. 
Wat een belevenis om zo`n geweldige dag mee te 
mogen maken!! 
Bij aankomst op het parkeerterrein troffen we 
wel een paar duizend auto`s aan, maar onze bus 
had een mooi plekje kunnen vinden. Wij sloten 
aan achter de menigte die ons voor gingen. 
Wij zijn een route gaan lopen die ons leidde naar 
het grootste kerstgebeuren. 
Wat een prachtige opstelling van de mooiste 
verlichting en de vele items die er te zien en te 
koop waren. 
We waanden ons allen in een kerstsprookje, al 
die lichtjes, zo mooi! 
Uiteraard ging iedereen foto`s maken, daarna nog 
naar één van de vele drinkgelegenheden, waar 
we ons te goed hebben gedaan aan de koffie met 
wat lekkers. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna weer in de looprichting waar wij ogen  
te kort hadden, mooi servies, ook  Delfsblauwe 
vazen en tulpenvaasjes, wat ons bekend voor 
kwam. Mooie droogbloemen- en plantenafdeling, 
alles was aanwezig. 
 
Dan is er een tijd van komen en weer weggaan.  
In Ede aangekomen werden we verwelkomd in 
een mooi restaurant waar wij de dag afsloten met 
een zeer goed verzorgd stampottenmenu wat ons 
allen goed deed smaken. Alles onder het genot 
van een lekker drankje hebben wij heel gezellig 
alle belevenissen nog bijgepraat. 
Gezelligheid kent geen tijd.  
 
Maar……we moesten wel om 20.00u in Zeewolde 
zijn waar onze chauffeur ons weer veilig heeft 
thuis gebracht. 
 
Ook gaat onze dank uit naar de 
activiteitencommissie, Riet Tijssen en Janus 
Rennen.  Dankzij deze geslaagde reis over de 
Veluwe in al zijn herfstpracht, zal deze  tot één 
van de mooiste bustochten gaan behoren. 
We kijken nu alvast uit naar de reis van 
Leeuwarden met de museum plusbus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 



  TRANEN VAN EEN ENGEL   

 
‘Waar ben je?’ vroeg een meisje aan de Engel die 
achter haar stond. 
‘Ik kan je niet zien, maar ik weet dat je bij me 
bent.’ 
Het meisje kreeg geen antwoord. 
Ze wilde zo graag contact maken met haar Engel. 
Elke morgen als ze wakker werd vroeg ze waar hij 
was en elke avond voor het slapen gaan vroeg ze 
het weer aan hem. 
Maar de Engel reageerde niet. 
Niet dat hij niet wilde. Nee, hij wilde het heel 
graag maar hij kon haar niet op die manier 
bereiken. 
Elke keer als het meisje, “waar ben je nu” vroeg, 
kreeg hij medelijden met haar. 
Tot op een dag hij het bedroefde gezichtje niet 
meer aan kon zien. 
Hij liep van haar weg en ging op zoek naar 
antwoorden. 
Hijzelf wilde graag contact met haar maken, maar 
het opmerkelijke was, dat het hem niet lukte. 
De Engel zwierf door werelden en keek naar 
andere Engelen die wel contact hadden met hun 
lieve vrienden. 
Ze hadden plezier en spraken elkaar heel erg veel. 
Vaak zag hij dat de Engelen hielpen met het 
oplossen van problemen. 
Ook vertelden ze hoe de werelden waarin de 
Engelen leefden er uitzagen. 
Oh, de Engel zag zulke mooie dingen. 
Hij zag dat alle Engelen alleen maar wilden 
helpen net zoals hij dat zo graag wilde doen. 
Alles wat ze deden was uit liefde voor de mens.  
De Engel ging verder op weg. 
 
Hij zag andere werelden. Werelden die hij nog 
nooit gezien had. 
Werelden met Elfjes, lieve trollen en kabouters 
maar ook natuurgoden. 
Iedereen was bezig met de mens. Iedereen keek 
naar de mens. Alles werd in de gaten gehouden 
en in kaart gebracht. 
De Engel had hier veel van geleerd en hij besloot 
om naar de hogere Engelen te gaan. 
Het was een lange reis en onderweg zag hij 
zoveel mooie dingen. 
De Engel wist niet, dat de wereld van de Engelen 
zo groot was en daarin zoveel verschillende zielen 
woonden. 

En iedereen stond in contact met elkaar. Het één 
kan niet zonder het ander.  
Na een lange reis kwam de Engel bij de hoogste 
Engelen aan. 
Deze hadden het universum verdeeld in 
verschillende ruimten van licht en tijd. 
In iedere ruimte leerden de bewoners net even 
iets anders. 
De Engel was gearriveerd. 
Bij de poort stond een Engel met een zwaard. 
Hij opende het hek en de Engel stapte naar 
binnen. 
Hij liep het grote plein over en aan de overkant 
stond een groot paleis. 
Hij klopte op de deur en de deur ging open. 
 
Een Gouden Engel kwam naar hem toe en 
gebaarde hem dat hij moest volgen. 
De Engel volgde de Gouden Engel en keek zijn 
ogen uit. 
Wat hij allemaal zag! Het was zo ontzettend 
mooi. 
Het plafond was het universum. 
Hij zag alle sterren en planeten, maar ook alle 
ruimten van tijd. 
Het paleis was van wit marmer en grote pilaren 
reikten tot het oneindige. 
Overal waar hij keek, waren de Engelen druk 
bezig. 
Alles was zo licht en de lucht zo aangenaam 
warm. 
Je kreeg meteen het gevoel dat je welkom was. 
De Gouden Engel, die voor hem uit liep, opende 
een deur en gebaarde weer dat hij naar binnen 
kon gaan. 
De Engel stapte naar binnen en hij zag twaalf 
Hemelse Wezens in het wit. 
Hun ogen waren groot en als je goed keek zag je 
sterren en planeten. 
Ze keken door alles heen. Hij hoefde niets uit te 
leggen. Ze wisten waarom hij hier was. 
Ze liepen allen naar hem toe en verwelkomden 
hem. 
Eén van hen, begon tegen de Engel te praten. 
De Engel luisterde naar wat dit Hemelse Wezen 
hem te vertellen had. ‘Het was een lange reis. Een 
hele lange reis! 
Je hebt de werelden verkend. Je hebt alles gezien 
wat je maar kon zien.  
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Je hebt nu heel veel antwoorden over het 
universum in je zitten en dat betekent dat je nu 
contact kunt maken met het meisje. 
Zij zal alles willen weten en alles willen zien. 
Het meisje zal alles wat jij aan haar vertelt 
opschrijven en zo aan de wereld vertellen. 
Jij zal zo goed helpen. Jij zal niet achter haar 
staan. Nee, jij zal naast haar staan. Hand in hand 
gaan jullie onze wereld binnen.’ 
De Engel was zo blij. Eindelijk kon hij contact 
maken met het meisje. 
Eindelijk kon hij haar laten weten, dat hij er al die 
tijd was geweest. 
Het Hemelse Wezen die zijn gedachten had 
gelezen zei; ‘Het spijt me, maar in de wereld waar 
het meisje woont is tijd erg belangrijk. 
Jij bent een lange tijd weggeweest. Ze is niet 
meer klein en schattig. Nee, ze is nu een 
volwassen vrouw die zich verlaten voelt. Een 
vrouw die de eenzaamheid niet goed kan 
verdragen. Zie hier!’ 
Het Hemelse Wezen liet hem de beelden zien, 
waarop getoond werd hoe de vrouw vocht, om te 
overleven in een wereld van tijd en dualiteit. 
‘Komt dit door mij? Oh, ik heb haar in de steek 
gelaten! 
Wat erg, ze is al die tijd zo ongelukkig en 
eenzaam geweest.’ 
De Engel liet zich op de grond vallen en begon te 
huilen. 
‘Hoe kon hij! Hij die zo graag wilde helpen!’ 
En zijn tranen vielen op de marmeren vloer. 
Het Hemelse Wezen keek bedroefd naar de Engel 
en zei; ‘Maar vergeet niet, dat als jij terug komt zij 
een van de gelukkigste mensen op Aarde gaat 
worden. 

Jullie zullen contact hebben. Hoe mooi is dat? 
Het is allemaal goed geweest en vanaf nu kunnen 
jullie samen anderen helpen.’ 
De Engel stond op en veegde de tranen van zijn 
gezicht.  
‘Echt…? Is het echt goed geweest…? Was dit de 
bedoeling?’ 
De Engel keek blij en verrast. 
 
‘Ik wil zo snel mogelijk terug. Dit heeft al te lang 
geduurd!’ 
De Engel nam afscheid van de Hemelse Wezens 
en vertrok. 
 
Toen het grote hek achter hem sloot, keek hij nog 
één keer om en zei; ‘Ik kom je halen meisje. Ooit 
zullen wij hand in hand in deze mooie wereld 
wandelen.’ 
En plots stond hij naast het meisje. 
Ze was ouder geworden, maar ze was nog even 
lief als vroeger. 
De pijn van de wereld lag als een zware deken 
over haar heen. 
Hij hoefde het alleen maar van haar schouders af 
te halen. 
En met een zucht van verlichting zag de vrouw er 
weer uit zoals ze er vroeger uitzag. Een lief en 
begripvol meisje met alleen maar oog voor het 
mooie in deze wereld. 
En voor het eerst voelde ze zijn aanwezigheid. 
Een traan van vreugde gleed over haar wang naar 
beneden. 
Ze was niet meer alleen. Ze waren samen één. 
 
Geschreven door Jolanda Rhijnsburger. 
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Klaverjas poldertoernooi 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

De prijzen. 

 
KLAVERJASKAMPIOENSCHAP WISSELBEKER 2022 KBO FLEVOLAND  
 
Na twee jaar van uitstellen was er weer de mogelijkheid om dit te organiseren. Na de eerste brieven eind 
juni en een herinneringsbrief in augustus of hiervoor belangstelling was, begonnen de eerste meldingen 
binnen te komen. Spelers van de KBO afdelingen uit Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde meldden zich 
aan. Totaal 39 deelnemers en uiteindelijk 40 deelnemers.  
De deelnemers werden ontvangen met Koffie en een Tompouce die zeer goed in de smaak viel. 

 
Na een kort openingswoord door onze voorzitter Gerard v. Mispelaar en de uitleg 
door Janus Rennen werd om 13.00u begonnen. Dit was op zijn Amsterdams??  
Voor schrijver dezes totaal onbekend dus.  
De manier van spelen van een klaverjasspel is toch weer overal anders schijnbaar.  
Voor de deelnemers was het een gezellige en ontspannen middag. Door een 
bepaalde manier van loting was en zat iedereen door elkaar verweven.  
Na drie rondes van elk 16 spelen volgde de uitslag. 
Deze werden weer allemaal uitgereikt door onze voorzitter Gerard. 

 
De 1e prijs voor het hoogste aantal punten, 5869, 
ging naar mw. Gerarda Jansen uit Lelystad. 
Deze won ook nog een prijs voor het hoogste aantal 
Marsen, 5 stuks. Zoveel slagen in een spel. 
De 2e prijs voor het hoogste aantal punten, 5689, 
ging naar dhr. Henny Schoonderwoerd uit Dronten. 
De 3e prijs voor het hoogste aantal punten, 5426, 
ging naar dhr. Jan Jansen uit Dronten. 

 
De Poedelprijs voor het laagste aantal punten, 
3191, ging naar mw. Sien de Winter uit Dronten. 
De klaverjaswisselbeker van KBO Flevoland ging weer terug naar Lelystad.  
Met een gemiddeld aantal punten van 4701, waren zij de beste.  
Dronten: 4581 punten.  
Zeewolde: 4327 punten en als laatste Almere met 2954 punten. 
De beste uit Zeewolde was dhr. Piet v.d. Hengel op de 7e plaats  
met 5014 punten.  
  
Jan Hoogeboom. 
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Uit in eigen dorp  

Sparkling Christmas met Angels Rule  
10 december 2022 van 20.00u. tot 22.00u. 
 

Met trots presenteren we Angels Rule voor het kerstconcert bij     
De Verbeelding     

Na hun overweldigende deelname aan het tv-programma ‘We 
want more’ staat Angels Rule stevig op de muzikale kaart. 
In ‘Sparkling Christmas’ trakteren ze het publiek op hun 
allermooiste songs: van Fix you en Omarm tot heerlijk Kerst-
repertoire. Puur genieten van prachtige, swingende en 
ontroerende liedjes in de zo kenmerkende meerstemmige Angels 
Rule sound. 

 

Sparkling Christmas: een concertbelevenis die u niet mag missen! 
Ticketprijs is inclusief koffie/thee en pauzedrankje.

Mantrazingen winter 
De Verbeelding Zeewolde  https://deverbeeldingzeewolde.nl/ 
21 december - 19:30 - 21:00 

Frans Meijer organiseert weer drie heerlijke mantra-avonden waarin 
mantra’s en andere eenvoudige liederen uit verschillende culturen 
worden gezongen. Het zingen van mantra’s werkt ontspannend en 
bevrijdend. Het helpt je om los te komen van je zorgen en gedachten en 
zo de stilte in jezelf te ervaren. Het zingen wordt afgewisseld met 
momenten van stilte

Nieuwjaarsconcert 2023 met Wibi Soerjadi 
15 januari 2023 - 15:00 - 16:30  
 

De Verbeelding  https://deverbeeldingzeewolde.nl/ 
Het nieuwjaarsconcert 2022 met Wibi Soerjadi is in verband met de 
geldende coronamaatregelen verzet naar 15 januari 2023. Heeft u tickets 
van het nieuwjaarsconcert 2022 in uw bezit? Deze blijven geldig voor 2023. 
Tickethouders zijn hierover per e-mail geïnformeerd.  Zowel kenners als 
minder ervaren luisteraars raken geïmponeerd door het pianospel van Wibi. 

 

Benefietconcert The Hague String Trio 
21 januari 2023 - 20:00 - 22:00 

De Verbeelding, Zeewolde  https://deverbeeldingzeewolde.nl/  
Celebrating Women! Op 21 januari komt het The Hague String Trio 
naar De Verbeelding. Dit is het concert dat eerder gepland stond op 
15 mei 2022. Heeft u voor dat concert tickets gekocht? Dan zijn deze 
ook geldig bij dit concert, dus van harte welkom! 

De opbrengst van dit concert komt volledig ten goede aan giro 555 voor Oekraïne. 
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Recept 
Vis lasagne 
 
 
Nodig 
1 Bakblik 
Mesje en snijplank 
Koekenpan 
Schaal  
Bord 
 
4 visfilets (tilapia of pangasius) 
Zout, peper en kerrie 
Bakje fijne zalmblokjes 100 gram 
Een zakje geraspte oude kaas 
 
Nodig voor de saus : (Dit is de enkele hoeveelheid) 
2 grote tomaten 
1 eetlepel verse dille 
2 eetlepels mayonaise 
 
Saus maken 
Snijd de tomaten in kleine fijne blokjes. 
Dille fijn snijden. 
Voeg dit samen in een kom met de mayonaise door elkaar. 
 
De filet goed zouten en kruiden met kerrie en peper,  
daarna heel bakken en op een bord leggen om iets af te koelen. 
 
Ondertussen de oven voorwarmen op 180 graden. 
 
2 filets in het ingevette bakblik leggen op de bodem. 
De helft van de zalmsaus over de filet verspreiden. 
Dan de andere 2 filets erbovenop leggen. 
De rest van de saus eroverheen verspreiden. 
Een laagje geraspte kaas eroverheen verdelen. 
 
Dan 25 minuten in het midden van de oven. 
 
Tip: met een dubbele hoeveelheid saus is hij nog lekkerder. 
 
Lekker met witte of gele rijst en sla. 
 
Ik wens jullie allen smakelijk eten, hier is dit favoriet nummer één. 
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Overweging: door Gerard van Mispelaar  
bij de vergadering van 15 november 2022 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De artiest voor de kerstmiddag 2022 
 
Rudolf Goedhart 

Dit is de artiest voor de kerstmiddag 2022. 
Zijn naam doet hem eer aan, met gitaar en zang maakt Rudolf een fijne gezellige 
kerstsfeer.  
Zijn repertoire is in zowel Engels als ook in Nederlands. Luisterliedjes komen ook 
aan bod. 
 
Dit wisselt hij af met spannende en komische kerstverhalen.  
Rudolf speelt ook in op het publiek, dus we zijn er volop bij betrokken. 
Kortom: Hij is professioneel, levendig en interactief met zijn publiek. Door 
belangstellende vragen van het publiek ontstaan er leuke anekdotes en 
meezingmogelijkheden, zo raakt het publiek betrokken in de voorstelling. 
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De wijkbrandweerman Richard Balk. 

Op woensdagmiddag 16 november was het zover. Op uitnodiging van de Ouderenbonden 

Zeewolde en Welzijn Zeewolde was Richard Balk aanwezig om voorlichting te geven 

over het voorkomen van brand in en rondom het huis. 

Ook twee collega’s van de brandweer en een persoon van GGD Flevoland waren 
aanwezig. 
Om 14.00u werd er begonnen en Richard vertelde dat zijn voorlichting uit drie delen 
bestond. 

Eerst over zijn eigen werkzaamheden van wat hij regelmatig tegenkomt bij huisbranden maar ook  de , 
soms onverwachte reden, waarom en waardoor de brand ontstond.  
 
Enkele voorbeelden. Te heet geworden stekkerdoos. Te veel voltage. Een eerder gevallen fietsaccu aan de 
oplader. Te veel om allemaal op te noemen in dit artikel.  
Na de pauze een stukje zelfredzaamheid bij brand. Is er een vluchtroute?  
Hangt er een noodsleutel bij de voor- en achterdeur?  
Branddeken in of bij de keuken? Brandblusser op vaste plek? 
Niet hollen maar op handen en voeten je huis verlaten. 
Hier kwam het stukje valpreventie naar voren, toegelicht door de GGD Flevoland 
medewerker. 

Zijn brandweer-collega die op de wagen reed gaf 
voorlichting wat je kan doen als er een 
brandweerwagen met sirene nadert. Hier waren ook de 
nodige vragen over. 
Al bij al een zeer nuttige middag die uitliep tot 16.45 u.  
Min puntje? Jammer dat het aantal aanwezigen slechts 
vijftien personen bedroeg. 
 

Jan Hoogeboom 

 
Overlijdens berichten 

 

Dit bericht bereikte ons:  
Er is afscheid genomen op 3 november 2022 van: 

 
Toon Vromans.  
* Tilburg. 23 april 1945 - Ϯ Nijkerk 3 november 2022 

 
 Zuiderzeeweg 20. 3891 HP Zeewolde 

 
Dit bericht bereikte ons:  
op zaterdag 19 november van ons is heengegaan 
 

Antoon van de Linden 
* Escharen, 28 mei 1943 † Lelystad, 19 november 2022 

 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
Oud-voorzitter KBO Zeewolde. 

De Rede 59, 8254 KB Dronten 
 
Wij wensen de familie en dierbare heel veel sterkte toe in de komende periode. 
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De oudejaarsnacht- Een symbolisch verhaal over Oud 

en Nieuw uit Noorwegen 

Het was de laatste dag van het jaar. Een dikke laag 

sneeuw lag over wegen en velden. Er was een kleine 

jongen onderweg; hij droeg nieuwe schoenen, en had 

een grijze das en een rode puntmuts. Hans heette hij. 

Op zijn rug droeg hij een kleine rugzak. Zijn moeder 

had daarin een kerstbrood en een driekoningenkaars 

gepakt. Ze had hem op het hart gedrukt zich goed te 

gedragen. Hans moest zijn grootmoeder en 

grootvader opzoeken. Hij moest vooral niet vergeten 

netjes te groeten en te bedanken en ze een vrolijk en 

gezegend nieuwjaar te wensen. Ja, daar zou hij aan 

denken. 

 

De dagen in de winter zijn maar kort; de 

sneeuwwolken hingen zwaar in de lucht: en al spoedig 

vielen de sneeuwvlokken naar beneden, stil en dicht 

bij elkaar, zoals het dons van een dekbed. Toen Hans 

een stukje gelopen had, bedacht hij, dat hij een 

kortere weg kon nemen over een bospad. 

 

De sneeuw viel in steeds grotere vlokken en tussen de 

bomen begon het al donker te worden. Voor Hans het 

wist, was het nacht geworden. De weg was dicht 

gesneeuwd; hij kon hem niet meer vinden. Had hij 

maar lucifers bij zich gehad, dan had hij de kaars 

kunnen aansteken en zo misschien via zijn voetsporen 

de weg weer terugvinden. Nu wist hij niets beters te 

doen, dan onder een boom te gaan zitten en te 

wachten tot de sterren en misschien zelfs de maan te 

voorschijn zouden komen. 

 

 

Hoe lang hij daar gezeten had, wist alleen de 

duisternis. Hij was al bijna helemaal ingesneeuwd, 

toen hij plotseling in de verte een licht zag. Moeizaam 

stond Hans op en ging op het licht toe en na korte tijd 

stond hij voor een groot vuur. Nog nooit had hij een 

vuur zo helder zien branden. Om het vuur zaten 

twaalf grote mannen, die wijde mantels droegen. 

 

Ze zaten daar stil en ernstig, bijna als koningen en 

staarden in de vlammen. Een enkele droeg een kroon 

van ijs op het hoofd of kronen van dennenappels; 

weer anderen hadden kransen van groene bladeren of 

korenaren. Hij die de oudste leek, hield een stok in 

zijn hand en pookte in het vuur, hij wendde langzaam 

het hoofd om en vroeg: "Ken je ons?" - "Dat dacht ik 

wel," antwoordde Hans. Want hij begreep dat de 

wijze mannen die hij hier zag, de twaalf maanden van 

het jaar moesten zijn. De oudste die de stok vast 

hield, dat was zeker december. Daarom droeg hij ook 

een donkere mantel. 

 

"Vertel ons dan wie we zijn," moedigde de grijsaard 

hem aan terwijl hij het vuur aanwakkerde. En Hans zei 

het versje op dat zijn opa hem geleerd had. 

 

Geeft januari een sneeuwtapijt, 

dan zijn we gauw de winter kwijt. 

 

Is februari kil en nat, 

hij brengt ons koren in het vat. 

 

Nooit is maart zo zoet,  

of 't sneeuwt op de boer zijn hoed. 

 

Als april blaast op zijn horen,  

Is 't goed voor hooi en koren. 

 

Veel onweer in mei 

dan zingt de boer joechei. 

 

Juni meer droog dan nat, 

vult met goede wijn het vat. 
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Wil september vruchten dragen, 

dan in juli hitte om te klagen. 

 

Geeft augustus zonneschijn, 

zeker krijgen we goede wijn. 

 

Septemberregen op het zaad 

komt het boertje wel te staad.  

 

Oktober met groene blaan, 

duidt een strenge winter aan. 

 

Als 't in november 's morgens broeit, 

wis dat de storm dan 's avonds loeit. 

 

December veranderlijk en zacht, 

geeft een winter waar men om lacht. 

De grijsaard met de stok knikte goedkeurend. "Omdat 

jij ons kent," sprak hij, "kennen wij jou ook. Je bent 

precies op tijd gekomen, want in deze nacht waarin 

het oudejaar voorbij is kan jij ons helpen. Zie je hoe 

klein ons vuur geworden is? Let nu goed op wat er 

gebeurt, als ik de stok aan broeder januari reik. Kruip 

dan gauw onder zijn mantel, dan zul je zien hoe het 

nieuwe jaar uit de sterren neerdaalt. Haast je dan en 

bezorg ons nieuw vuur met je kaars, want weldra zal 

het oude vuur uitgaan." 

 

Toen de oude man dit gezegd had, klonk er in de lucht 

een geluid. Het was of machtige klokken luidden. Het 

geluid kwam van ver weg en van dicht bij. Het leek 

wel over alle landen en alle rijken op aarde te 

weerklinken. December richtte zich op, hief zijn stok 

op en riep met luide stem: "Nu broeders, gaat de staf 

van hand tot hand. Terwijl de 

nieuwjaarsklokken klinken over het land. 

Zegen, God die in de hemelen troont, nu 

alles wat op aarde woont." 

 

Terwijl hij sprak was Hans onder de 

mantel van januari gekropen die hem 

omhulde als een grote witte nevel.  

Boven hem straalden en glinsterden de 

sterren en beneden hem bewogen de 

zaadjes en de kiemen in de aarde. Er kwam een klein 

volkje aangelopen; ze droegen lantaarns in de hand. 

"Hier komen wij met het nieuwe jaar!" zeiden ze. 

 

En werkelijk, toen Hans goed keek, zag hij dat alle 

wortels kleine gezichtjes hadden. Het leek wel of de 

aardmannetjes en de elfjes bruiloft vierden. Hans was 

zo verbaasd over dit alles, dat hij bijna zijn opdracht 

vergat. Maar toen zag hij dat zijn eigen 

driekoningenkaars al brandde. Eén van de 

aardmannetjes had hem aangestoken. Hans hield zijn 

hand voor de kaarsvlam om hem te beschermen en 

sloop onder de mantel van januari vandaan. Van het 

vuur was nog slechts een klein beetje gloed over. Nu 

reikte december de staf aan zijn broeder januari. Deze 

nam het licht dat Hans in de hand hield en stak 

daarmee het nieuwe vuur aan. De vlammen sloegen 

hoog op, het licht was zo overweldigend dat Hans zijn 

handen beschermend voor zijn ogen moest houden. 

 

Toen hij weer opkeek, was het vuur er niet meer en 

de twaalf maanden waren ook verdwenen. Maar de 

hemel was opgeklaard en boven de boomtoppen 

stond een volle ronde maan. Hans stond op en ging 

weer op weg. In het maanlicht was het makkelijk de 

sporen in de sneeuw te volgen tot aan de weg; en 

daar was het huis van zijn grootouders al. In het 

donker was hij het voorbij gelopen. 

 

"Gelukkig nieuwjaar," wenste Hans, toen hij over de 

drempel de warme kamer binnenging. De oude 

mensen waren verbaasd en verheugd hem te zien, 

want grootvader wilde juist het bos in gaan om Hans 

te zoeken. Grootmoeder maakte op de kachel warme 

melk met kandij, maar Hans was zo moe dat hij 

nauwelijks kon drinken. "Laten we 

hem liever in bed stoppen," 

meende grootmoeder. "Het 

kerstbrood is geloof ik nog wel 

heel," mompelde Hans, "maar de 

driekoningenkaars is al bijna op, 

want daarmee heb ik nieuw vuur 

voor de twaalf maanden gehaald." 

Daarop viel hij in een diepe slaap.
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Informatie KBO afd. Zeewolde. 
Functie                              Wie kunt u bellen?                     E-mail                                telefoon 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
 Voorzitter 
  
 Vice-voorzitter 
 Secretaris 
 Penningmeester 
 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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