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VOORWOORD 

Een nieuw jaar 

We zijn weer van start gegaan met een nieuwjaar. Een nieuwjaar waarin we hopelijk elkaar kunnen blijven 

ontmoeten zoals we voorheen gewend waren. De start was goed. 

We konden elkaar weer ontmoeten bij de nieuwjaarsbijeenkomst van 5 januari en dat voelde heel goed. 

Die kon immers tot twee keer toe niet doorgaan.  

Wij wensen al onze leden en hun dierbaren een gelukkig nieuwjaar toe en vooral in goede gezondheid.  
Dat wensen wij ook onze adverteerders en relaties. 
 
Vorig jaar hebben we weer meerdere bijeenkomsten en activiteiten kunnen oppakken.                              

Wat was het gezellig druk bij o.a. ons 30 jarig jubileum, opening seizoen en de kerstviering.                        

We konden ook weer mooie reisjes maken met de bus en op de fiets. 

Ik spreek de wens uit om ook in dit jaar elkaar weer vaak te mogen ontmoeten en dat we gezellige 

activiteiten en bijeenkomsten mogen meemaken. Het bestuur en de activiteitencommissie zullen zich daar 

weer ten volle voor inzetten. En laten we blijven omzien naar elkaar. 

Hier zou een stukje kunnen staan van onze voorzitter, maar helaas heeft onze afdeling per 1 januari ’23 

geen voorzitter meer en ook geen vicevoorzitter. 

Bij deze wil ik onze afgetreden voorzitter, Gerard van Mispelaar, hartelijk bedanken voor al het werk dat hij 

voor onze club verzet heeft. En o.a. telkens maar weer voor een mooi voorwoord in dit blad heeft gezorgd, 

waar we allemaal van hebben kunnen genieten. 

Bij de algemene ledenvergadering, op 13 april a.s., willen we formeel afscheid nemen van onze afgetreden 

voorzitter en de vicevoorzitter Jan Peters. Hopelijk komt u in groten getale bij deze bijeenkomst.             

Dan willen we ook de nieuwe penningmeester benoemen en wenselijk met nog één of twee bestuursleden 

erbij. 

Bent u iemand, of kent u iemand die in het bestuur zitting wil nemen? Meld het ons. 

Ik wens u alle goeds toe en graag tot ziens. 

 

Agnes Croese, penningmeester 
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ACTIVITEITENPLANNING 2023 
Datum.                            Onderwerp                      Locatie                    
 
Woensdag 15 februari 
 

 
STAMPPOTTEN-PARTY 
 

 
 Café-restaurant “De Mens ”Zeewolde 
 

 
Donderdag 9 maart 

 Toneelvoorstelling, Hendrik Groen 
“Opgewekt naar de eindstreep” 
 

 
Meerpaal, Dronten 
 

 
Dinsdag 2 mei 
 

 
TULPENROUTE 

 
Zeewolde 

 
Donderdag 13 april 
 

 
ALV KBO Zeewolde 

 
Meermin??? 

 
Dinsdag 23 mei 
 

 
Busreis 

 
Waarheen ??? 

 
Medio juni 
 

 
Barbecue-fietstour 

 
o.a. naar de buffels!! 

 
Medio juli 
 

 
Grote fietstour 

 
Waarheen ??? 

 
Donderdag 14 december 
 

 
Kerstmiddag 

 
??? 

Wijzigingen onder voorbehoud. 

Op donderdagmiddag v.a.13.30u. is er gelegenheid 
 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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Overlijdensberichten 
 

 

We hebben afscheid moeten nemen, van: 
 
De Heer H. Kuiper 
Braamberg 37  
3893 EK. Zeewolde 
 
29-03-1933 * - 01-12-2022 Ϯ 
 
Wij wensen familie en dierbaren  
heel veel sterkte met dit verlies. 
      

Ook hebben we afscheid moeten nemen van; 

mw. Adriana van Engelen-Lagerweij 
      Janny 

 

in de leeftijd van 87 jaar;  

Correspondentieadres: 

Laarwoud 17 / 3894 AR / Zeewolde 

Heel veel sterkte voor familie en dierbaren                        

met dit verlies. 

 

VOORDEEL VOOR LEDEN KBO-ZEEWOLDE !  

Toon tijdig Uw KBO - ledenpas.. 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

BORATI B.V. 

Bolwerk 1, 3895 BX Zeewolde 

Zonwering, raamdecoratie enz. 

10% korting op de hele collectie. 

 

ROEL V.D. ZANDEN -VERF EN WAND  

Raadhuisplein 16, 3891 ER Zeewolde 

10% korting op het hele assortiment. 

ZEEZICHT OPTIEK 

Raadhuisplein 14, Zeewolde 

10% korting op de aanschaf van een bril 

(montuur inclusief glazen) en/of hoortoestel met 

een maximum van €50,00 op vertoon van  

de KBO pas bij aanschaf 

 

SLAPEN MET STERREN 

Schepenveld 21-07, 3891 ZK Zeewolde 

036 - 523 68 01 

info@slapenmetsterren.nl 5,5% korting. 
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ZIN IN EEN TAARTJE ? 

 
BRENG DAN EEN NIEUW LID AAN 

DAN KRIJGT U DAAR EEN TAARTJE VOOR!  

Kerstpakkettenactie 2022: Het was een geweldige actiedag!  

Op vrijdag 16 december j.l. hebben wij weer de jaarlijkse kerstpakkettenactie gehouden samen met 

afgevaardigden van alle kerken van Zeewolde. In de zaal van de PGZ stonden lange rijen stoelen met 

kleurige boodschappentassen. Op de tafels onder de toren hebben we  ‘s morgens al veel lekkere       

dingen gegroepeerd. Deze artikelen mochten we ophalen bij diverse bedrijven.  

Ook hebben de meeste basisscholen meegedaan met levensmiddelen inzamelen, een geweldig  initiatief. 

Basisschool ’t Wold heeft doosjes gevuld met non-food producten voor gezellige kerstdagen;   een aantal 

kinderen met leerkrachten hebben het gebracht. Allemaal heel erg bedankt. 

Vanaf ‘s morgens 10 uur kwamen mensen naar Open Haven om hun gaven te brengen. Het was      

geweldig om te ervaren dat er zoveel mede-inwoners van ons dorp aan hun naasten denken die het        

wat minder goed hebben. 

In de loop van de middag zijn de vrijwilligers bezig geweest om de tassen te 

vullen met de artikelen die gebracht werden. Alle pakketten werden voorzien 

van onder meer kerstbrood, boter, koffie, thee, bonbons, chocolademelk, 

frisdrank, zoutjes, nootjes, ragout, pasteibakjes en allerlei andere artikelen 

om een feestelijke maaltijd te maken. De boodschappentassen werden weer 

goed gevuld.  

Vanwege voldoende financiële bijdragen kregen de adressen ook een vlees- of visbon. Voor de tassen van 

de jongeren van de Basisz en ’s Heerenloo was er een munt van de Leeuw snacks toegevoegd. De AKZ 

schonk een cadeaubon; te besteden bij de Basisz met kerstwens voor iedereen. Ook werden er nog veel 

door kinderen gemaakte kerstkaarten in de tassen gedaan. Er was zelfs een meneer die de zelf gemaakte 

kerstkaarten van zijn overleden echtgenote heeft geschonken. 

‘s Avonds werden de boodschappentassen door een grote 

groep vrijwilligers van alle kerken bezorgd. Uiteindelijk zijn er 

op 308 adressen een volle tas met heerlijke artikelen bezorgd. 

Voor veel inwoners van Zeewolde was dit pakket een welkome 
aanvulling voor de maand december. De kerstpakkettenactie is 
daarom mede door u een succes geworden. We bedanken u 
allen heel hartelijk die hieraan hebben meegewerkt in welke 
vorm dan ook.  
We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten tijdens de 

actiedag! 

Namens de kerstpakkettencommissie  

Tiny Schor.  
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Simpelste trucje tegen bevroren ruit nog altijd het meest efficiënt 

Automobilisten zijn verplicht hun autoruiten – zowel voor-, achter- als zijruiten – ijsvrij te houden om het 
zicht niet te belemmeren, anders kan dat een boete van 230 euro opleveren. Krabben dan maar?  
Dat kan, maar er zijn meer mogelijkheden. 
 
Het kwik daalt deze dagen tot flink onder nul. De kans is dus groot dat je 's ochtends onaangenaam wordt 
verrast door bevroren ruiten. Toch hoeft dat probleem niet zo groot te zijn. 
 
1. Laten we beginnen met wat je vooral níet moet doen. Giet geen warm water over je beijzelde ruiten, 
want dan kunnen die barsten. Ook de zogenaamde tip met de aardappel, waarbij je met een halve pieper 
je ruit op voorhand insmeert, is uit den boze. Dat maakt strepen en beperkt dus je zicht. 
2. Het meest efficiënte trucje om je ruiten ijsvrij te houden is simpel: steek een stuk karton of een scherm 
voor je voor- en achterruit. Plaats dat wel onder de ruitenwissers, zodat die niet vastvriezen. 
3. Een alternatief dat de laatste jaren opkomt: mix twee delen alcohol met één deel water en giet het 
mengsel in een sprayflacon. Vervolgens spuit je het alcoholbrouwsel over de ruit en de ijslaag smelt als 
sneeuw voor de zon. 
4. Niet alleen de buitenkant van je voorruit kan het zicht beperken, ook de binnenkant kan compleet 
beslaan en zelfs bevriezen. Tegen die dampaanslag kun je de ruit inwrijven met een beetje 
schoonmaakmiddel of shampoo. 
5. Laat tijdens het krabben of een andere ontdooimethode de motor niet warmlopen. Het is slecht voor de 
motor en het milieu, je ademt de ongezonde gassen in tijdens je werkzaamheden en de motor warmt 
nauwelijks op. 
 
Nog enkele klassiekers 
 
6. Krabben kan dus inderdaad natuurlijk ook, maar doe het dan met een ijskrabber en zeker niet met je 
ruitenwissers. Het rubber van je ruitenwissers zal sneller slijten en je hebt zelfs kans dat de motor of de 
zekering van je ruitenwissers het begeeft. 
7. Om je ruiten snel te ontwasemen kun je ook je airconditioning gebruiken door de ventilator op de 
hoogste stand ‘recirculatie’ te zetten en recht op de voorruit te richten. De airconditioning blaast namelijk 
altijd zeer droge lucht in je auto. 
8. Als je de auto parkeert terwijl het vriest of gaat vriezen, kun je beter geen handrem gebruiken. Je 
parkeert je auto het best in zijn versnelling. De handrem kan vastvriezen. 
9. Een lege accu vermijden? Zet bij het starten alvast alle lichten en energieverbruikers uit, zoals de 
ventilatie, de achterruitverwarming, de stoelverwarming en de radio. Dat zal je accu minder belasten.  
Is de accu toch leeg? Dan kun je tegenwoordig beter professionele hulp inroepen in plaats van zelf met 
startkabels aan de slag te gaan. Dit om eventuele schade aan de moderne, gevoelige elektronische 
systemen te voorkomen bij foutief gebruik. 

 
Bron: de Stentor van 12 december 2022 
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De Soepsteen 

Er zijn dorpjes waar je als reiziger met open 
armen ontvangen wordt. Maar dat is niet het 
geval in het dorpje ‘We-hebben-niks’. 
Als een reiziger in zicht komt, duikt iedereen 
achter zijn schutting en houdt zijn adem in. Want 
stel je voor dat ze iets van wat ze hebben, 
moeten delen…. 
Maar op een dag komt er een reiziger naar het 
dorp die iets heeft meegenomen waardoor het 
leven van de mensen uit ‘We-hebben-niks’ 
voorgoed zal veranderen. 
‘Hallo? Hallo?! Is er iemand?’… Alleen een kind 
kijkt stiekem om de hoek. 
 
De reiziger wenkt. ‘Ik heb honger, denk je dat ze 
hier wat te eten hebben voor mij?’ Het kind 
schudt nee en zegt dat ze niks hebben in ‘We-
hebben-niks’. 
‘Maar ik heb wel wat voor jullie. Kijk, met deze 
steen maak ik soep zoals je die nog nooit gegeten 
hebt. Alleen, dan heb ik wel een pan met water 
nodig.’ 
Het kind rent weg en komt terug met een grote 
pan water. ‘Ah, da’s mooi! Kijk we leggen de 
steen erin…een vuurtje eronder…. en we 
wachten…’ 
Een paar mensen zijn nieuwsgierig geworden en 
komen dichterbij. Zou die reiziger echt van een 
steen soep kunnen maken? Maar dat kan toch 
niet? Of zou de reiziger soms kunnen toveren? 
De reiziger proeft de soep: ‘Mmmm, bijna 
perfect, maar wat kruiden zou fijn zijn…iets van 
een bouillonblokje of zo?’  

De reiziger kijkt verwachtingsvol rond… en even 
later komt er een meisje met wat kruiden. 
Mmmm, oh dit smaakt goed! Maar iets zoets zou 
ook lekker zijn…een worteltje of zo? En misschien 
wat prei, dat lijkt me ook heel lekker. Het is 
jammer dat jullie niks hebben. 
Maar daar komen een jongetje en een man met 
de gevraagde groente die ze kennelijk toch nog 
ergens hadden. En zo gaat het nog een tijdje 
door, er wordt van alles gebracht: boontjes, 
bloemkool… 
Er zijn mensen die de tafels gezellig dekken en er 
worden lampionnen opgehangen en er blijken 
zelfs mensen muziek te kunnen maken! 
 
En dan roept de reiziger: ‘Aan tafel!’ 
De soep gaat rond. En echt, die steen blijkt 
fantastisch te werken. Want de soep is de 
lekkerste soep die ze ooit hebben gegeten. En 
aan het eind van de avond bedankt de 
burgemeester de reiziger voor de heerlijke soep. 
De reiziger staat op en zegt: ‘Dank jullie wel, 
inwoners van ‘We-hebben-niks’. De steen mogen 
jullie houden, maar dan moet je wel beloven dat 
jullie open staan voor anderen. En dat jullie met 
elkaar delen wat jullie hebben.’ 
Iedereen klapt en ze zwaaien de reiziger uit. 
 
Als de reiziger het dorp uit is en niemand hem 
ziet, pakt hij weer een steen van de grond, doet 
hem in zijn tas en loopt vrolijk fluitend naar het 
volgende dorp.
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Mag ik mij even voorstellen: 

Walter Lodewijk, in 1951 geboren in Haarlem. Getrouwd met Joke, 

twee kinderen en opa van 4 kleinkinderen. 

Na de militaire dienst vertrokken uit Haarlem en woonachtig 

geweest in Amersfoort, Putten en Harderwijk. Sinds 2007 

Zeewoldenaar. 

Tot 2013 werkzaam bij het Stadsmuseum Harderwijk in de functie 
van directeur. Binnen de Nederlandse Museum Vereniging diverse 

functies vervuld op het gebied van vrijwilligerswerk, mediator, 
projectleider exposities, enz.   

 
Na 2013 met diverse vrijwilligersklussen begonnen, o.a. bij de Nederlandse 

Kampeerauto Club, de ANBO Zeewolde, St. Mentorschap Nederland en gestart met 
het samenstellen en presenteren van uiteenlopende onderwerpen voor 

seniorengroepen. Deze bestaan uit drie thema’s: geschiedkundig, met zingeving en 
met amusement. Zo mocht ik ook al een paar keer bij de KBO Zeewolde een middag 

verzorgen. 

 

Na de coronacrisis komen de bijeenkomsten voor senioren steeds moeilijker op gang, 

ook stoppen organisaties met het organiseren van middagen door het tekort aan 

bestuursleden. Ik heb nu dus wat meer tijd beschikbaar. 

Toen Gerard op de jubileumbijeenkomst in september jl. opnieuw een oproep deed 

voor nieuwe bestuursleden, zowel voor een voorzitter als een penningmeester, heb ik 

hem gemeld dat ik mij beschikbaar stel als penningmeester. Een functie die ik in mijn 

werkzame periode al eerder voor diverse VVE’s, stichtingen en clubs heb vervuld.  

Tijdens de eerste kennismakingsvergadering met het bestuur werd ik  

-onverwacht- geconfronteerd met Gerard’s besluit zijn functie al per 1 jan. 2023 te 

beëindigen. Aansluitend geeft Jan P. aan dat ook hij met zijn functie als plv. voorzitter 

per 1 jan. 2023 stopt.  

Het probleem dat twee bestuursleden inmiddels vertrokken zijn is nog niet opgelost 

als ik dit stukje schrijf. Ik ga ervan uit dat er op de a.s. jaarvergadering wél een 

oplossing is gevonden, anders zie ik de toekomst van de KBO Zeewolde somber in. 

Ook vraag ik mij af of ik dan wel als penningmeester wil gaan functioneren. Immers: 

een vereniging en bestuur zonder voorzitter én plaatsvervangend voorzitter is 

stuurloos.   

Inmiddels is mijn ‘stage’ bij het bestuur begonnen en is Agnes begonnen mij in de 

financiële administratie in te werken.  

Aangezien Joke en ik in de zomerperiode graag en regelmatig met onze camper op 

stap gaan, is een plaatsvervangend penningmeester ook essentieel.  

Gelukkig is Agnes bereid om toch nog als bestuurslid aan te blijven als 

plaatsvervangend penningmeester. Op deze wijze is het financiële beheer goed 

geborgd. 
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Naast het beheren van de penningen wil ik een ‘Schrijfgroep Levensverhaal’ gaan 

opstarten als samenwerkingsproject met de PCOB Zeewolde. De titel van dit project is 

“Ja, zo was het…..” en hier kunnen maximaal 10 leden van de KBO-PCOB Zeewolde 

aan deelnemen. In het KBO/PCOB magazine van oktober j.l. is een uitgebreid verhaal 

over dit onderwerp te lezen.  

Citaat: “Ieder mens draagt een rugzak vol ervaringen, belevenissen en verhalen. Bij 

het ouder worden groeit de behoefte daarover te vertellen of te schrijven. Zo kun je 

je eigen verhalen doorgeven aan bijvoorbeeld kinderen en kleinkinderen. Of voor 

jezelf dingen op een rij zetten en zo een rode draad of betekenis vinden.” 

Ik heb zelf ervaren dat het schrijven van je eigen levensverhaal een erg leuke 

ervaring is die allerlei stukjes geheugen, met leuke en minder leuke ervaringen,  weer 

naar boven brengt. Ook het relativeren van al die ervaringen geeft je weer een 

andere kijk op je leven en de toekomst.  

Zin om mee te doen? Idee: Vraag eens aan uw partner / vriend / vriendin of hij/zij 

hier ook interesse in heeft?  

Bel me even op 06-20499463 of 5225848 of stuur een mailtje naar 

presentaties.senioren@gmail.com 

Met vriendelijke groeten, 

Walter Lodewijk 

5 jan. 2023 
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Recept: 
Zuurkoolschotel met gehakt Bron: https://www.leukerecepten.nl/ 

Lekkere ovenschotel van prei en gehakt onder een laagje aardappelpuree en zuurkool met 
ananas en gegratineerd in de oven 
 
HOOFDGERECHT 25 MIN + 20 MIN OVENTIJD 
 
INGREDIËNTEN 
450 gr aardappelpuree 
125 gr crème fraîche 
250 gr zuurkool 
handje geraspte kaas 
300 gr ananas 
200 gr prei (in ringetjes) 
200 gehakt (vega) 
Snuf kerriepoeder 
snuf peper en zout 
1 eetlepel olie 
 
Benodigdheden 
Middelgrote ovenschaal 
 
 
 
 
 
 
 

BEREIDING 
1.Bereid de aardappelpuree volgens eigen recept 
of gebruik kant en klaar puree.  
Roer hier de creme fraiche en zuurkool doorheen. 
 
2.Verwarm de oven op 180 graden.  
Verhit de olie in een pan en bak de prei 2 
minuutjes. 
Voeg het (vega)gehakt toe en bak even mee.  
Breng op smaak met een snuf kerrie, peper en 
zout. 
 
3.Verdeel het gehaktmengsel over de bodem van 
een ingevette ovenschaal.  
Snijd de ananas in stukjes en verdeel de helft 
hierover.  
Dek af met een laag zuurkool puree. Druk hier de 
rest van de ananas in en bestrooi met kaas.  
 
Bak de ovenschotel ca. 20 minuten in de oven tot 
de kaas mooi gesmolten is. 
 
Eet smakelijk!

Kerst middag 2022 

Nieuwjaars receptie 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Verdere Foto`s van 
de Kerstmiddag en 
Nieuwjaarsreceptie 

kunt u vinden op 
de website van 
KBO Zeewolde. 
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ERMELO 
“Kunnen wij u nog ergens mee helpen?” vroegen 

“mijn Syrische “ophalers, terwijl zij mijn twee 

koffertjes neerzetten. “Nou nee en heel 

hartelijk bedankt” riep ik nog heel opgewekt. 

Wel was, toen zij de deur sloten, mijn enige 

gedachte, dat ik me niet uit mijn humeur zou 

laten brengen door de aanblik van een 

“onbewoonde” huiskamer, die weer mijn thuis 

moest worden na twee weken afwezigheid. Wel 

een overgang na een verblijf in een zeer gezellig 

revalidatiecentrum. 
 

Niet zeuren en beginnen met uitpakken. Tot het 

tot mij doordrong, dat het oudjaar was en de 

winkels tot 18.00u open. Snel voor zover het kon, 

achter de rollator, voor de eerste keer buiten, 

oversteken naar Lidl, waar misschien nog een 

oliebol te vinden zou zijn. Echt niet, dan maar 

een doos chocola. Ook een belevenis: met 

oudjaar geen enkele oliebol gegeten. Zelfs in de 

tropen hebben we ze zelf gebakken! Knabbelend 

op glutenvrije koekjes heb ik genoten van 

Claudia de Breij.  

Wat een heerlijk, geestig mens . Ik vind dat zij 

steeds beter wordt en gelukkig niet zo grof als 

onze heren komedianten.  
 

Tja en toen werd het 2023 met prachtig 

vuurwerk, maar ik had geen tijd, want ik moest 

mijn koffers nog uitpakken en met rollator 

inruimen. Dat gaat niet snel. 
 

Nieuwjaarsdag niemand gezien noch gehoord, 

dolgezellig. “Ja, dan had je maar moeten zeggen, 

dat je thuis was!” Dat had ik niet gedaan, dus 

eigen schuld!  

Het is toch ook veel interessanter om te 

vertellen hoe ik me in leven gehouden heb met 

een nieuwe heup. Jammer dat het niet 

sneeuwde, dat zou helemaal mooi triest geweest 

zijn. 
 

Toch, zonder gekheid, dit verslagje schrijf ik 

eigenlijk om toekomstige patiënten te 

waarschuwen.  

Als ik deze operatie vergelijk met mijn andere 

heup, ook in hetzelfde ziekenhuis, maar 7 jaar 

geleden, wat een verschil. Toen mocht ik nog een 

paar nachten blijven en daarna naar het Klimopje 

voor drie weken revalidatie. Tegenwoordig 

alleen een wond/litteken aan de voorkant, 

waardoor je je al meteen beter kunt bewegen en 

(een soort van)lopen. Ook wordt van je verwacht 

dat je de volgende dag na een enerverend 

verblijf op de uitslaapkamer met de hele nacht 

het gesnurk en gekreun van medeslapers, naar 

huis of zoals nog een medepatiënt en ik, naar een 

revalidatieplek gaat.  

In dit geval  het “Buurtzorgpension” in Ermelo. 
  
Zeer aan te bevelen! Allerliefst, zeer zorgzaam 

personeel, die je het verblijf daar zo gezellig 

mogelijk maken! De broeder, die behalve het 

verplegen ook nog met zijn prachtige stem zich 

op zijn gitaar begeleidend, de kerstavond voor 

ons verzorgde en ondertussen voorzien worden 

van hapjes en drankjes door vrijwilligers 

gekleed in de stijl van Dickens!                                                                                                                                                   

De meesten van ons hadden het thuis beslist 

niet beter gehad! 
 

In mijn ogen wel heel vreemd, maar de tijd gaat 

zo snel: op 21 december geopereerd, de 22ste 

naar Ermelo en de 31ste naar huis. Wel met 

verzorging??? Nee!!! Of eigenlijk wel, wat 

betreft mijn linkerbeen. Sinds mijn operatie 

verleden jaar heb ik daar nog een elastieken 

kous (ik  word er beslist niet aantrekkelijker op) 

en ik kan me nu, even niet, door die nieuwe heup 

nog goed buigen en daar helpen ze me nu mee. 

Alleen met het uittrekken, maar sinds vanavond 

kan ik dat ook alleen, heb ik gemerkt.                                                                                                                                                             
 

O ja, nog even die Regio Taxi: ik leefde in de 

veronderstelling dat mijn kaart nog geldig was, 

hoewel ik er nog geen gebruik van gemaakt had. 

Foutje! Even informeren! Want, de mijne was 

geblokkeerd, kwam ik tot de ontdekking toen ik 

‘m wilde gebruiken op het ritje van Harderwijk 

naar Ermelo.  

Had me € 47,-- gekost voor ongeveer 15 km? 
 

Niet verder vertellen: ik mocht samen met mijn 

nieuwe medepatiënt op haar kaart!  
 

Nieuwe heupers, leuk volkje! 

 

Elly Ottevanger 
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MEDEDELING OVER CONTRIBUTIEAFDRACHT: 

Alle leden die opdracht hebben gegeven voor betaling door middel van              

automatische incasso: deze zal op 27 februari a.s. afgeschreven worden. 

Voor degene die niet zeker weet of de contributie automatisch afgeschreven wordt:     

vraag dit dan eerst even na bij de ledenadministratie. Het scheelt tijd en kosten die 

verbonden zijn aan het weer terug moeten storten van de dubbele betaling. 

Vindt u het ook makkelijk om de contributie via automatische machtiging te voldoen?     

Geef dit dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk op 14 februari, door aan de ledenadministratie. 

Dan wordt ook uw contributie automatisch afgeschreven op 27 februari. 

Is inmiddels uw rekeningnummer gewijzigd? Geef dat alstublieft door.  

Is uw emailadres en/of telefoonnummer gewijzigd of nog niet bij ons bekend?            

Graag zouden we die ook in ons systeem willen aanpassen. 

Leden die zelf de contributie blijven betalen: graag uiterlijk op 27 februari a.s. 

Ledenadministratie Riet Tijssen : email: riettijssen4@gmail.com   tel.nr. 06 40 80 10 39 

 
 
Overweging door: Jan Hoogeboom op de vergadering van 10 januari 2023.  
 

Generatiekloof 
 

waar is de tijd gebleven 

dat kinderen buiten speelden 

maakten hutten, bouwden kastelen 

geen moment dat ze zich verveelden 

 

of lijkt dat alleen in herinnering 

als ik diep graaf in mijn jeugd 

was het ook niet altijd vreugd 

dat ik irritant wel eens zeurde 

dat er helemaal niets gebeurde 

 

 

van vervelend pubergedrag 

geen raad weten met je hormonen 

een hoofd vol romantische dromen 

dat er werd geklaagd over de jeugd 

ongehoorzame kinderen, ondeugd 

 

ach, mopperen hoort er gewoon bij 

het is als een smaakmakende specerij 

een manier om stoom af te blazen 

je over de volgende generatie te verbazen 

 

Bron: © Rita Arends 

 

  

 

 

Brengt u een lid aan bij de KBO 

dan krijgt u een taartje cadeau 
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ER OP UIT! 
 

So long Cohen – Ernst Beuving 
Zien, Doen & Beleven, 28 Januari 2023 

 

Tijdens het Theater Weekend zingt en zoekt Leonard in het theater van The 

Lux. Soms laat hij op humoristische wijze met zijn imitaties tafelgasten 

aanschuiven om mee te praten over Leonard. 

Zo passeren karikaturen als Maarten van Rossem, Nico Dijkshoorn, Bob 

Dylan, Armand en prins Bernhard de revue. 

 

Tijdens het Nationaal Theaterweekend van 27 t/m 29 januari geniet je voor 10 euro al van verschillende 
voorstellingen. Ook in Zeewolde! Jong of oud, vaste of nieuwe bezoeker: iedereen geniet dit weekend 

tegen een mooie prijs van alles wat het theater te bieden heeft. 

 
Of je nu houdt van muziek, cabaret of familietheater, het Nationaal Theaterweekend is een unieke 

belevenis voor iedereen. TIP: wel vooraf reserveren om teleurstelling te voorkomen! 

Zaterdag 28 Januari 2023 vanaf: 20:00 

 

Story Simon & Garfunkel | Muziek 
Zien, Doen & Beleven, 25 Februari 2023 
 

www.zeewoldelive.nl/programma 
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. 
 
Ticketprijs: is inclusief pauzearrangement. 
Locatie: Theater The Lux  
 
Organisatie: ZeewoldeLIVE. 

Zaterdag 25 Februari 2023 vanaf: 20:00 
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Plandatum `s uitgave EB en magazine voor 2023 

 

Vergaderdata   
KBO bestuur 
Plandata 2023 

Overweging 
door: 

Kopij komende 
E.B. uiterlijk 
inleveren  
op vrijdag d.d. 
:  

EB nrs. 
in 2023 

Magazine  
KBO-PCOB 
nr. en 
maand: 

Magazine  
en E.B. 
verschijnen v.a. 
donderdag:                

10 januari Jan   13 januari 313 2, februari 26 januari 

14 februari Elly 17 februari 314 3, maart 2 maart 

14 maart Ria 17 maart 315, 33e 
jaargang. 

4, april 30 maart 

18 april Agnes 21 april 316 5, mei 4 mei 

23 mei Walter 26 mei 317 6, juni 8 juni 

20 juni Jan 23 juni 318 7/8,  juli / 
augustus 

6 juli 

25 juli. 
Vakantietijd. 
  

 
Elly 

 
28 juli 

 
319 

 
9, september 

 
24 augustus 

12 september Ria 15 september 320 10, oktober 28 september 

10 oktober Agnes 13 oktober 321 11, 
november 

26 oktober 

14 november Walter 17 november 322 12/1,  
december/ 
januari 

30 november 

 

Wat zal het jaar 2023 ons brengen? 

 
Deels wat je er zelf van maakt, in de situatie van het gebeuren en creëren. 
In liefde zien ben je toeschouwer, in liefde doen geeft voldoening, en dat en dat maakt jou gelukkig.  
Soms ben je niet blij en dan is het tijd om een ander blij te maken door te geven of vergeven,  
het komt dan als een boemerang terug. 
 
We wensen elkaar “gelukkig nieuwjaar”, dat komt niet zo maar aanwaaien. 
Er zijn zoveel richtingen, ieder zijn eigen weg, met zijn eigen pakketje, dag in dag uit, met de gegevens die 
je al hebt. Ook diep van binnen, die zijn liefhebben, hopen op en geloven in. Liefde is de volle waarheid,  
dat brengt: Vrede, vreugde en vrijheid. 
Dat gevoel, de innerlijke leiding, wens ik een ieder toe. Gelukkig nieuwjaar. 
Met een nieuw begin of gewoon verder gaan? Vrede met jezelf. 
 
Emmy Roestenburg. 
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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 
 Vacant 
  
 Vacant 
 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   

      
  
   
  
  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  

  
    
  
    
  036-848 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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