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Voorwoord 

 

Aan alle leden van de KBO Zeewolde 

Zeewolde, 20 februari 2023 

 

Geachte leden, 

Zoals jullie bekend is kampen we met een ernstig tekort aan bestuursleden.           

Tot op heden hebben zich nog geen leden voor de functie van voorzitter of 

vicevoorzitter aangemeld. 

Pogingen om hier via persoonlijke benadering leden voor te vinden zijn slechts 

beperkt gelukt. Gelukkig vond het bestuur dhr. Rob Thoen bereid om als bestuurslid 

tot het bestuur toe te treden. Inmiddels heeft hij een bestuursvergadering (ter 

oriëntatie) bijgewoond en naar verwachting gaat zijn kandidaatstelling voor het 

bestuur positief verlopen. 

Walter Lodewijk heeft zich al eerder bereid verklaard om de functie van 

penningmeester over te nemen, maar dit onder voorwaarde dat er ook een voorzitter 

en/of vicevoorzitter tot het bestuur toetreedt. Agnes Croese stopt als penningmeester 

en maakt plaats voor Walter. Zij is wel bereid om als bestuurslid aan te blijven, dit 

o.a. ter ondersteuning van hem.  

Maar: ook als er geen nieuwe voorzitter en of vicevoorzitter komt en Walter zijn 

kandidatuur intrekt, stopt Agnes sowieso met haar functie van penningmeester! 

In dat geval blijft het nu zittende bestuur bestaan uit de secretaris en drie 

bestuursleden. De functies van voorzitter en vicevoorzitter en 

penningmeester worden dan niet vervuld.  

Een complicerende situatie is het gegeven dat statutair bepaald is dat de voorzitter 

door de leden wordt gekozen, meestal tijdens een Algemene Leden Vergadering. 

Bestuursleden mogen de verschillende functies in overleg bepalen maar die van 

voorzitter dus niet! 01 



Nu kunnen wij ons als bestuur ook voorstellen dat een lid best wel bereid is om tot 

het bestuur toe te treden, maar niet direct tot voorzitter of vicevoorzitter wil worden 

benoemd. Wat houdt deze functie precies in, hoeveel tijd gaat mij dat kosten, hoeveel 

verplichtingen komen erbij?   

Het zou daarom een oplossing kunnen zijn om eerst tot het bestuur toe te treden, 

mee te draaien in het bestuur, te ontdekken wat het bestuur precies doet om daarna 

-bijvoorbeeld na een jaar- aan te geven of je als voorzitter of vicevoorzitter binnen 

het bestuur zou kunnen gaan functioneren. Een soort van ‘inlooptijd’ om je beter te 

kunnen oriënteren. 

Als het bestuur met minimaal twee bestuursleden kan worden uitgebreid, is Walter 

bereid om toch als penningmeester verkozen te worden. Rob is  het eerste 

kandidaatlid, een tweede is dus nog vacant.  

Binnen het bestuur kan dan onderling worden afgesproken wie -voorlopig- als 

vicevoorzitter kan optreden. Verwacht wordt dat het bestuur dan voldoende kwaliteit 

en draagvlak in huis heeft om toch goed te kunnen functioneren.  

Het nu nog zittende bestuur zoekt nu dus nog naar 

één lid die zich verkiesbaar stelt voor versterking 

van het bestuur. 

Mocht ook deze oproep geen resultaat opleveren dan ziet het er slecht uit voor de 

KBO Zeewolde. Immers: een vereniging met zo’n 200 leden heeft een bestuur nodig 

die de leiding over de vereniging heeft.  

Maar een vereniging zonder bestuur gaat als een zinkend schip ten onder………… 

 

Wie meldt zich aan als 

bestuurslid? 
Voor meer informatie: 

Jan Hoogeboom, secretaris.  

Tel: 036-8486280 email: secretaris.zeewolde@hotmail.com  

Agnes Croese, penningmeester.  

Tel: 06-15147565 email: agnescroese@gmail.com  
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 ACTIVITEITENPLANNING 2023 
 Datum.                                 Onderwerp                               Locatie                    
 
Donderdag 9 maart 

 Toneelvoorstelling, Hendrik Groen 
“Opgewekt naar de eindstreep” 
 

 
Meerpaal, Dronten 
 

 
Woensdag 19 april 
 

 
Veilig rijden, scootmobiel 

 
Meermin 

 
Donderdag 13 april 
 

 
ALV KBO Zeewolde 

 
Meermin of Open-Haven 

 
Dinsdag 2 mei 
 

 
TULPENROUTE 

 
Zeewolde 

 
Dinsdag 23 mei 
 

 
Busreis 

 
Waarheen ??? 

 
Dinsdag 30 mei 
 

 
Veilig internet gebruik. o.v.b. 

 
Meermin 

 
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 4 April 2023. 

›› Kopij aanleveren uiterlijk op 17 Maart 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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Familieberichten 

Helaas bereikte ons dit bericht 

We hebben afscheid genomen van: 
 

Beppie Boersma-de Laat 
 
In de leeftijd van 81 jaar  
 
Correspondentieadres: 
Oostergo 61 
3891 BT Zeewolde 
 
De plechtigheid heeft reeds plaatsgevonden 
op 6 februari 2023 
 

Wij wensen alle familie en dierbaren heel veel sterkte toe  
met de verwerking van dit verlies. 

Rectificatie  

In het vorige nummer heb ik helaas  
de verkeerde maand aangegeven en 
de verkeerde inleverdata voor de kopij 
in dit nummer. 
Daarvoor mijn excuses.  
 
Redactie EB, Ida Hazelaar 
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SYRIË  

Een berichtje over Syrië van de dochter van een 

Syrische familie die 8 jaar geleden naar Nederland 

gekomen is. Dit is de toestand bij de 

achtergebleven oma en twee broers in Latakia: 

“Het gaat helaas slecht, mijn oma en de rest van 

de familie zijn gelukkig thuis, maar er zijn heel 

veel mensen op straat en in de moskeeën. Nee, ze 

hebben nog geen hulp. 

Onze president is een slecht man, hij laat de hulp 

niet binnenkomen. Veel mensen hebben 

geprobeerd hulp te sturen maar die worden niet 

binnengelaten of die komen wel binnen maar de 

legers hebben het afgenomen. We proberen geld te 

sturen maar dat is ook heel moeilijk want de 

legers stelen het grootste deel van het geld.        

De situatie is echt heel slecht daar, voor de 

aardbeving waren er veel arme mensen, maar ze 

hebben nu echt niets meer. De hele wereld heeft 

hulp gestuurd naar Turkije en Syrië heeft al bijna 

dertien jaar oorlog en slechte situatie maar 

niemand heeft hulp gestuurd. 

Er komt wel hulp naar Idlib, die plek is niet meer 

van Asad (de president) er wonen mensen daar 

zonder overheid, maar die zijn ook arm en door 

de aardbeving zijn bijna alle gebouwen 

omgevallen, want die waren al niet goed. 

Er komen nog elke dag kleine aardbevingen, de 

mensen zijn doodsbang. Mijn oom heeft gisteren 

in de auto geslapen met zijn vrouw en 3 kinderen, 

ze durven niet naar huis te gaa”. 

Hoe anders was het 8 jaar geleden, toen ik op 

bezoek ging bij mijn Syrische taalmaatje, de vader 

van het gezin, die ik toegewezen had gekregen 

van Huis voor Taal. 

Vader was al een paar maanden in Nederland, 

wachtend op zijn familie: vrouw, dochter en drie 

zoons en had inmiddels een huis in Zeewolde.   

Hij is een hele intelligente man, heeft zelfs in 

Amerika en Irak gestudeerd, maar werkt nu in de 

keuken bij Mc Donald. 

Ik herinner me nog onze kennismaking onder 

begeleiding van een lid van Huis voor Taal.      

Het was een bloedhete dag en hij was een 

supergastheer. Hij wilde me verwennen met 

allerlei soorten koekjes en schilde zelfs een peertje 

voor me! 

Zelf nam hij niets, zelfs geen druppel water! 

Ik werd er heel ongemakkelijk van! Totdat hij 

uitlegde dat het Ramadan was en hij van 

zonsopgang tot zonsondergang niets mocht eten of 

drinken. 

De bedoeling was deze alleraardigste familie in te 

wijden in de Nederlandse taal en gebruiken en 

vooral eigenaardigheden, maar ook apetrots 

Nederland laten zien! Heel beleefd hebben ze zich 

enthousiast uitgelaten over al dat “moois”, toen ze 

zich per ongeluk lieten ontvallen bij onze laatste 

aanwinst “Hans en Grietje”, dat ze zoiets ook in 

Syrië hadden. Ze kwamen toen met foto’s van 

bouwwerken zo beeldschoon en zo oud! 

Helaas is er heel veel vernield, ook in Latakia. 

Toen deze familie in Zeewolde kwam wonen, 

waren de buurtbewoners wel nieuwsgierig en 

zeker de buurtjongens kwamen al gauw met ze 

spelen en tot mijn grote schrik namen zij ze mee 

naar het strand. Ik had mij niet gerealiseerd dat 

alleen de oudste jongen en meisje zwemmen 

hadden geleerd.  

 

 

 

Gauw contact opgenomen met het zwembad. 

“Nee, ze gaven geen zwemles, pas na de 

vakantie!” Gelukkig toch een uitzondering 

gemaakt en mocht degene die altijd met de 

buurtjongens op stap ging, op les. Hij was tevens 

de flinkste, grootste en bruinste van het stel en 

dreef op zijn rug tussen hele kleine meisjes met 

schattige kleine bikinietjes door. In de rustpauze 

wilden ze graag op de kant naast hem zitten en er 

werd druk geschoven en van plaats verwisseld.  

En ik geloof dat hij nog steeds in trek is. 

De hele familie heeft nu de Nederlandse 

nationaliteit. 

Ingezonden door : Elly Ottevanger
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Wat te doen 
 
Com o vento | Liedjes van de wind 

Zaterdag 22 april 2023 20:00 - 22:00, komt Magda Mendes naar De Verbeelding met haar concert  
Com o Vento – Liedjes van de wind. 
 
De Portugese zangeres Magda Mendes volgde de zuidwester wind, de ’Sudoeste’ totdat ze uiteindelijk in 
Rotterdam neerstreek. Een reis langs de stranden van de Algarve, de kurkbomen van de Alentejo, de 
steegjes van Lissabon waar de Fado klinkt, de olijfbomen van haar vader en de bergen van het Noorden.   
Al deze elementen zijn terug te horen in haar stem en in haar zelfgeschreven liedjes die speciaal voor dit 
programma werden gearrangeerd door gitarist Ward Veenstra 
voor een nieuwe bijzondere bezetting, bestaande uit viool, 
cello en gitaar. 

Maak kennis met de liedjes die de wind haar leerde: Com o 
vento 

Magda Mendes – zang, gitaar, ukulele, percussie 
Ward Veenstra – Akoestische gitaar, Portugese gitaar. 
Gustavo Cabrera – Viool 
Aleksandra Kaspera – Cello 

Programma (zeewoldelive.nl)  

Voorbereidingen tweede editie Paasverhaal Zeewolde van start. 
ZEEWOLDE – Al bij het uitdoven van de laatste klanken van de uitvoering van 
Paasverhaal Zeewolde afgelopen april werd het de initiatiefnemers duidelijk: 
“dit gaan we volgend jaar weer doen! Wat een enthousiasme van zowel de 
uitvoerenden, mensen achter de schermen en sponsors, alsook vanuit het 
publiek.” 

 

 
Op vrijdag 7 april 2023 zal Paasverhaal Zeewolde zijn tweede 
editie beleven. In dit muzikale evenement wordt verteld over 
de laatste levensdagen van Jezus en de tijd die hij doorbracht 
met zijn vrienden. Een verhaal vol emoties, als liefde, afgunst, 
haat en verraad. Persoonlijke worstelingen in een heftige tijd. 
Rakende boodschappen en ontroering in een verhaal dat 
spreekt van hoop. 
 
Wil jij meehelpen om ook in 2023 samen weer iets moois neer te zetten, dan kun je je vanaf nu aanmelden. 
“We zoeken acteurs en zangers (zowel solisten, als koorleden), zij kunnen zich aanmelden voor de audities 
via: audities@paasverhaalzeewolde.nl (voor 19 september).  

Daarnaast zoekt het bestuur vrijwilligers voor allerhande zaken, zoals op- en afbouw van het podium. 
Aanmelden hiervoor kan via: vrijwilliger@paasverhaalzeewolde.nl. 

Sponsoren kunnen zich melden via: sponsors@paasverhaalzeewolde.nl. 

Meer informatie: www.paasverhaalzeewolde.nl of volg het Paasverhaal Zeewolde via facebook en Instagram. 
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Uit in eigen dorp 
 
22 april 2023 
Concert Ierse zangformatie Systir 
De Verbeelding, Zeewolde De Verbeelding 25, Zeewolde, Nederland 
SYSTIR - The living light Een manifestatie van de natuurlijke kracht en puurheid van de vrouwelijke stem, 
oude verhalen gedrenkt in een wolk van betoverende klankkleuren; dat is in een paar woorden ‘SYSTIR’. Op 
zaterdag 22 april 2023 komt deze Ierse zangformatie naar De Verbeelding. Tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar, 
prijzen zijn inclusief koffie, thee 
 
30 april - 15:00 - 17:00 
Michael Wheeler  
De Verbeelding, Zeewolde De Verbeelding 25, Zeewolde, Nederland 
Michael James Wheeler is een singer-songwriter oorspronkelijk uit Vermont, 
VS. Wheeler woont nu in Nashville, Tennessee en bezoekt dit voorjaar 
Europa. Een echt country troubadour die in april de Lage Landen aandoet! Op 
zondag 30 april speelt hij in De Verbeelding! Wil je hierbij zijn? Reserveer dan   
je tickets bij de Verbeelding!  
 

Verhaal: 
 
Droom 
 
Wat ik jullie vertel heb ik echt gedroomd. Een hele rare droom, eigenlijk van de gekke.  
Zou het met je persoonlijkheid te maken hebben? 
 
Ik was een vogel, niet een mooie vogel met prachtige gekleurde veren, maar gewoon een zwarte kraai met 
van die loerende ogen. Ik ging vliegen over land en zee gedreven door de wind.  
Boven mij een prachtige sterrenhemel en onder mij de donkere zee.  
Ik zweefde tussen hemel en aarde. In de zwoele lucht voelde ik de vrijheid met een onbestendig verlangen, 
zonder bestemming. Het was nacht, de maan scheen en ik vloog en vloog de dag tegemoet. 
Tot ik in het ochtendgloren de dag zag en in de verte de zonnestralen.  
Ik vloog naar het oosten en zag land, daarom ging ik dalen. “O, wat komt alles mij zo bekend voor, o ja, 
Indonesia, mijn geboorte grond, hoera”. 
Maar opeens kwamen een paar vrouwen me wegjagen, “weg, weg, hier wil je niet zijn. Weg, weg!”  
Ik dacht, “jullie kunnen me wat, ik ben doodmoe” en zette me neer op de boomstronk .  
Opeens was ik weer een mens en toen kwamen de vrouwen heel vriendelijk om me heen staan.  
Ik snapte er niets van, eerst joegen ze me weg en nu zo blij.  Ze stelden zich voor en noemden hun namen. 
De laatste zei, “en mijn naam is Marie en kom uit Nederland. Wat zou ik graag terug willen, mijn moeder is 
al oud”.  Toen zei ik “dan ga je toch, je hoeft alleen maar met je voet te tippen, spreid je armen en dan ben 
je weer een vogel”. 
  
“O” zei Marie, “hier kan dat niet, hier zijn andere regels.” Dit land was door een ziekte ontvolkt.  
Er zijn nu 7 mannen over en ze willen met ons een nieuw volk maken. We mogen dus  gaan, als we 2 of 3 
kinderen achter laten”.  Ik zei “Jozef” en toen stonden de 7 mannen voor me. Ja, heel aantrekkelijk en mooi 
netjes gekleed met een glimlach. Toen dacht ik, als het moet dan maar meteen, maar welke zal ik dan 
kiezen, hè? 
Een moeilijke keus. Tja, dan maar iene miene mutte tien pond grutte tien pond kaas, iene miene mutte is 
de baas. De derde man,  jemig. Ik stak mijn hand naar hem uit en hij stak zijn hand naar mij uit…. en toen, 
en toen, werd ik wakker. 
            Emmy Roestenburg. 
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Overweging, bij de vergadering van 15 februari, gelezen door Elly Ottevanger 

 

WAT MIJ RAAKT (Was mich bewegt) 

Men moet de dingen 

aan de eigen stille ongestoorde ontwikkeling overlaten 

die diep van binnen komt 

en zich door niets laat haasten of versnellen. 

 

Alles in het leven is groeien en vormt zich, 

rijpt zoals de boom, die zijn sapstroom niet stuwt 

en rustig in de lentestormen staat, 

zonder de angst dat er straks geen zomer kan komen. 

De zomer komt toch! 

Maar slechts voor de geduldigen 

die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt, 

zorgeloos stil en wijds. Men moet geduld hebben 

voor onopgeloste zaken in ons hart 

en proberen de vragen zelf te koesteren als gesloten kamers 

en als boeken, die in een zeer vreemde taal geschreven zijn. 

Het komt erop aan alles te leven. 

Als je de vragen leeft 

leef je misschien langzaam máar zeker 

zonder het te merken 

op een goede dag het antwoord in. 

Reiner Maria Rilke   (1875 – 1926)      
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ZIN IN EEN TAARTJE ? 

 
BRENG DAN EEN NIEUW LID AAN 

DAN KRIJGT U DAAR EEN TAARTJE VOOR!  

Bron: Weet wat je viert feest 
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Columns: 
Bron: “Even Bijpraten” Ans Barendsma. 
Omdat dit nu actueel is, voor onze Pieoneers. 
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Ouderwetse hachee 

Voedingswaarde per portie’ 

 

Voedingswaarde Eenheid 

Energie 942,23 kcal 

Koolhydraten 47,15 g 

Eiwitten 38,20 g 

Vetten 61,43 g 
 

Ingrediënten 4 personen 
 

500 gr.hacheevlees of runderlappen (op kamertemperatuur) 
500 gr.uien 
2 th.l.rietsuiker 
2 eetl.bloem 
5 dl.runderbouillon van tablet 
1 fl.leffe bruin of bruin bier 
2 blaadjes laurier 
2 kruidnagels 
100 gr.margarine 
flinke scheut olie(om te bakken) 
Peper en zout 
2 sneetjes peperkoek in blokjes 

 

Voorbereiding 
Als het nodig is eerst het vlees in grote stukken snijden, 
uien schillen en grof snijden 
 
Bereidingswijze 
Margarine in de pan smelten en tegen de tijd dat de belletjes wegtrekken een flinke scheut olie erbij doen 
en goed heet laten worden. 
Ondertussen het vlees bestrooien met zout en peper. 
Vlees in de pan doen en ca. 5 min. goed doorbakken. 
Uien erbij doen met de rietsuiker en nog eens ca.3 min. doorbakken. 
Bloem erover strooien en goed doorroeren. 
De bouillon en het flesje bier even doorwarmen en voorzichtig bij het vlees gieten. 
De peperkoek erbij doen 
De kruidnagel in het laurierblaadje steken en erbij doen. 
Weer even goed doorwarmen en op een sudderplaatje zolang mogelijk laten garen. 
 
Serveertip 
Lekker met rodekool en een gekookte aardappel, 
maar ook heerlijk bij eigengemaakte frietjes 
Bron: Ouderwetse hachee recept | Smulweb.nl  
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Met oma naar de markt 
 
Oma en Sanne gaan naar de markt. Ze hebben samen een boodschappenlijstje gemaakt.  
Daarop staat: sinaasappels, appels, andijvie, een bloemkool en een doosje aardbeien. 
'We hebben nog een boodschappentas nodig,' zegt Sanne. 'We nemen die met wieltjes onder,' zegt oma. 
'Goed idee dan hoeven we niet zo te sjouwen,' voegt Sanne eraan toe. 'En mijn portemonnee'?  
'Voor niets gaat de zon op,' zegt oma.  
 

Oma en Sanne stappen de voordeur uit.  
Sanne geeft oma een hand. 'Gezellig he '?  
Op de markt is het druk. De mensen lopen langs de vele 
marktkramen. Je kunt er alles kopen: kleding, vis, kaas, brood 
en snoepgoed, schoenen en petten en nog veel meer. En 
natuurlijk groenten en fruit.  
'Hier moeten we zijn,' zegt oma. Ze staan voor een 
groentekraam. Er liggen aardappels, sinaasappels, appels en 
nog veel meer. Sanne kijkt haar ogen uit. ' Dag dames, 
waarmee kan ik helpen ?' vraagt de groenteman.  
Oma haalt het lijstje uit haar zakken. ' Een bloemkool en een 
pond andijvie,' zegt oma.  

' Wat is een pond ?' vraagt Sanne.'500 gram ,' zegt oma. ' We hebben nog appels en sinaasappels nodig'. 
Oma kijkt op het lijstje en zegt:'10 sinaasappels en een kilo appels.' '  
De groenteman zegt tegen Sanne: ' 1 kilo is 1000 gram . 
' ' Nog een doosje aardbeien en dan zijn we klaar,' zegt oma. Oma betaalt en stopt alles in de tas.  
' Dag groenteman!' 'Heb je zin in iets lekkers?' Natuurlijk heeft Sanne zin in iets lekkers.  
'Op naar de bakker dan!' 'Een half pond koekjes alstublieft', zegt oma.  
'Wat is een half pond?' vraagt Sanne. 'Dat is de helft van een pond, 250 gram dus', zegt oma.  
 
'Was het gezellig op de markt?' vraagt mama. 'Ja want Sanne kan heel goed rekenen!' zegt oma.  
'Wat heb ik toch een slimme kleindochter,' zegt oma en geeft een zoen. 
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WOORDZOEKER 
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TIPS: 

Een glimmende badkamer:  
 
fijn voor het oog én de hygiëne. Helaas is het poetsen van een badkamer vaak een heel karwei. Kalk 
hoopt zich namelijk op en die aanslag is niet altijd makkelijk te verwijderen. Onder andere je glazen 
douchewand heeft er dagelijks mee te maken. Gelukkig zijn er huis- tuin- en keukenmiddeltjes om jouw 
douche weer te laten blinken. 
Trek die poetshandschoenen maar vast aan! Radar zet wat tips voor je op een rij.  
 
Nooit meer schrobben? 
Tja, we hebben allemaal weleens geen zin om na het douchen de douchewand nog droog te maken. Helaas 
zit daar wel het probleem. Laat jij na het douchen de cabine nat achter? Dan krijgt kalk vrij spel. Haal na 
het douchen een trekker over je glazen wand en veeg het nog even na met een droge doek. Zo blijft je 
douchewand nagenoeg kalkvrij!  
 
Schoonmaakazijn 
Is het al te laat? Het heeft niet de meest fijne geur, maar schoonmaakazijn doet wonderen bij kalkaanslag 
op je glazen douchewand. Nadat je de wand hebt ingespoten, druk je er wat keukenpapier tegenaan. Op 
deze manier voorkom je druppels en kan de azijn goed intrekken. Na zo’n tien minuten kan je de kalk 
eenvoudig wegpoetsen met warm water. 
 
Citroen 
Gebruik je liever geen azijn? Snijd dan een citroen doormidden en wrijf met een van de helften de plekken 
met kalkaanslag goed in. Spoel het vervolgens - na enkele minuten - af met warm water.  
 
Dikbleek 
Is de kalk echt vastgekoekt? Overweeg dan dikbleek. Ook dit schoonmaakmiddel heeft een erg aanwezige 
geur, maar is vaak wel een effectieve kalkverwijderaar.  
 
Naderhand glansspoelmiddel 
Staat jouw glazen wand er weer helemaal blinkend bij? Spoel hem dan na met koud water. Gebruik 
vervolgens wat glansspoelmiddel om de wand een extra beschermlaag te geven. Kalk kan zich hierdoor 
minder goed vestigen op het glas. 
 
Natuursteen of marmeren tegels? 
Pas op: zijn jouw badkamertegels van natuursteen of marmer? Dan kunnen bepaalde middelen de tegels 
beschadigen. Als je deze producten op je wand gebruikt, kunnen er natuurlijk druppels op je wand- of 
vloertegels terechtkomen. Opletten dus!  
 

 
 
Bron: Radar - het consumentenprogramma van AVROTROS 
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https://radar.avrotros.nl/hulp-tips/hulpartikelen/item/zo-verwijder-jij-eenvoudig-kalkaanslag-van-je-glazen-douchewand/


Column Leo Fijen: Hand in hand 
 
Leo Fijen was tot november 2019 hoofdredacteur Levensbeschouwing bij KRO-
NCRV daarna is hij deels met pensioen gegaan en zal hij als presentator aanblijven 
en adviezen geven aan de directie op het gebied van levensbeschouwing. In KRO 
Magazine schrijft hij wekelijks een column over zaken die hem opvallen of 
bezighouden. 
 

Als ik bij de portier van de abdij een kopje koffie neem en haar tussen neus en lippen vraag hoe het gaat en 
of ze dag goed begonnen is, mompelt ze wat terug. Dat is geen instemmend antwoord. Dan kijkt ze me aan 
en vertelt dat ze eerlijk wil zijn. Haar man is anderhalve maand geleden gestorven, van het ene op het 
andere moment. Een lijdensweg is hem bespaard. Die bevrijding gunt ze hem. Maar haar leven is een 
vacuüm, een lege ruimte. Niet goed en slecht. Ze weet het niet. 
Ik vraag haar wat er in die lege ruimte gebeurt. Verdriet, antwoordt ze. Maar ook met hem verbonden in 
het licht dat haar overweldigt. Zomaar, overdag, in de stilte, bij een regenboog. Dan verdwijnt ze in de 
Eeuwige. En dan is ze bij haar man en God. Dan is er geen verdriet, dan is er ruimte waarin ze mag 
verdwijnen. Zo beleeft ze haar rouw, zo vindt ze haar eigen weg, met vallen en opstaan. Ik ben er zelf stil 
van geworden en dank haar voor haar persoonlijke verhaal. 
 
Als ik naar de abdijwinkel loop, krijg ik geen tijd om over dit verhaal te mijmeren. Daar is een van de 
rondleiders die me vertelt over de terminale man die ik ontmoette op de abdijmarkt. Deze zieke en blije 
man tegelijk droomde van de hemel. Daar is hij eerder dan hij toen vermoedde. Nog geen drie weken na 
onze ontmoeting is hij gestorven. Weet je hoe dat gegaan is vraagt de rondleider. In het ziekenhuis in 
Alkmaar. Hand in hand met zijn vrouw. Zo hebben ze de laatste uren doorgebracht. Zij lag naast hem en 
hield zijn hand vast. Ze wilde haar grote liefde niet alleen laten. Hand in hand. Tot zij in slaap viel. Toen is 
haar liefste gestorven. Zij even haar ogen dicht, hij de drempel van de dood over. De mooiste liefde op het 
moeilijkste moment. De diepste verbondenheid door elke dood heen. De innigste nabijheid in de pijn van 
het afscheid. Haar zachte stem en haar rustgevende slapen als hij vertrekt naar zijn eeuwige slaap. Dat is 
sterven. Dat is Allerzielen. In het laatste afscheid voor altijd verbonden, hand in hand. 
 
Bron: Deze column van Leo Fijen staat in KRO Magazine 43.   
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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 

16 

mailto:websitebeheerder.zeewolde@hotmail.com
http://www.kboflevoland.nl/
mailto:036-5228474%20of%20riettijssen4@gmail.com
mailto:seniorwebzeewolde@gmail.com
mailto:j.aarssen@zeewolde.nl
http://www.ondersteuningshuiszeewolde.ni/
mailto:zeewolde@meeijsseloevers.nI
mailto:info@wlzclientondersteuning.nl
mailto:informelezorg@welzijnzeewolde.nl
mailto:info@hetvraaghuis.nl
http://www.hetvraaghuis.nl/
mailto:secretaris.zeewolde@hotmail.com
mailto:agnescroese@gmail.com
mailto:riettijssen4@gmail.com
mailto:c.r.steur@gmail.com
mailto:jgordijnl939@kpnmail.nl
mailto:arennen@solcon.nl
mailto:riettijssen4@gmail.com
mailto:redactie.ebzeewolde@hotmail.com

