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Van de Bestuurstafel  

De afgelopen maanden hebben we als bestuur diverse keren vergaderd. De gebruikelijke 

vergadering met een vaste agenda. Het bestuur heeft de bijeenkomst van de KBO-PCOB 

INSPIRATIETOUR in Almere bijgewoond, zie elders in deze Bijklanken. Lenie Godschalk 

heeft vanuit de wijkcontacten het wel en wee met ons gedeeld. Om de contacten met 

de wijkdames- en heren te verstevigen is er een gezellige koffiebijeenkomst door haar georganiseerd.  

Ook hebben we een plezierige vergadering met een afvaardiging van de Redactie van de Bijklanken, die 

toch maar weer elke keer ervoor zorgt dat ons blad bij ons in de brievenbus valt. Dit overleg zal nog verder 

gestructureerd worden de komende tijd. De Bijklanken is van zo’n groot belang voor het goed functioneren 

van onze vereniging. Wij zullen u de komende tijd op de hoogte houden. 

De Coronatijd is vrijwel ten einde. De beperkende maatregelen zijn er niet meer. We merken dat de Corona 

een enorme impact heeft gehad op de activiteiten binnen onze vereniging. De Themamiddagen en het 

koersballen, voor zover ze door konden gaan, werden matig bezocht. De locaties voor onze bijeenkomsten 

zijn voldoende groot om toch voldoende afstand van elkaar te houden.  

Oproep daarom: Kom weer naar onze bijeenkomsten en geniet van en met elkaar. 

Nu ik dit schrijf, zitten we in de Stille Week voor Pasen en gedenken dat onze Heer en Heiland voor ons 

heeft geleden, gestorven maar ook is opgestaan uit de dood. We mogen ons prijzen dat we zo’n Heiland 

hebben. We denken ook aan al het leed, verdriet en pijn van de mensen in Oekraïne en zijn in gedachten 

en in gebed bij deze mensen. 

Uw bestuur 

Alleen maar liefde 

 

Dit kan alleen maar liefde zijn, zonder eind, 

nooit eerder getoond ! 

Dit móet wel liefde zijn. 

Dit kan alleen maar liefde zijn! 

 

 Die liefde is mij vreemd,  

 stijgt boven alles uit. 

 Ze dient en draagt en geeft,  

 zonder grens, zonder eind.  
 Ze dient en draagt en geeft,  

 zonder eind.    

  

1. Sprakeloos zie ik hoe ver liefde gaat. 

    Ook al bevat ik de reikwijdte niet, 

    ’t maakt dat ik huiver en heel mijn hart 

    vraagt: 

    ‘Wie zingt zo groots dit liefdeslied?’ 

 

2.  Ik wil haar vinden, die liefde zo puur; 

     zij is mij meer waard dan roem of bezit. 

     Als ik omhoog kijk, zie ik haar staan … 

     Jezus, de Man die Liefde is. 

   

     Dit is alleen maar liefde. 

     Dit móet wel liefde zijn, 

     zonder eind. 

 

 

De quilt -die is afgedrukt op de voorkant- is 
gemaakt door   

© Ria van der Knaap - de Vos - mixed media 

 

bij bovenstaand lied, uit de Passie-cyclus 
‘Dichterbij’ 

© tekst: Marry van Berkel. 
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Uit de redactie                   

 

Voor u ligt weer een nieuwe Bijklanken.  

Dit keer heeft deze weer een iets andere 

uitstraling. We zijn een beetje zoekende naar hoe 

we de Bijklanken vorm gaan geven.  

In overleg met het bestuur is besloten een 

mailadres voor de kopij van de Bijklanken aan te 

maken t.w.  redactie.pcobzeewolde@gmail.com 

Tot op heden werd de kopij aangeleverd via het 

privé emailadres van Ria Dijkstra en dat gaf in 

sommige gevallen wat problemen. 
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JARIGEN IN APRIL, MEI EN BEGIN JUNI 2022  

Jarigen in april:  

E.M. Batelaan-van Bleyswijk  22 april  Boomkleverlaan 165  3893 JM 

L. de Heer-Stam   26 april Terp 62  3891 GK 

K. Brouwer    28 april Egelpad 7  3892 VS 

E.H.Vissers     28 april  Gelderseweg 27 3891 GT 

S.J. van Klaarbergen   29 april  Sleedoorn 28  3892 CP 

W.H. Horlings-Klootsema  30 april Sterrekruid 75 3892 AX 

F. van Zanen   30 april Flevoweg 118  3891 CB 

 

Jarigen in mei: 

H. Kersjes    05 mei  Vecht 22  3891 CZ 

S. Kortleve-Okkema   05 mei  Rede 8   3891 AR 

A. Wilzing-Maarsingh   05 mei  Gouwzee 95  3891 HG 

M. van der Vegt-IJlst  07 mei  Pluuthaven 7  3891 AW 

C.J. de Jager-Quist   10 mei  Sterappellaan 5 3897 LL 

L. Sijl-Schaap   11 mei  Pegasus 27  3893 DR 

Hogeterp Perdok   12 mei  Oostergo 9  3891 BS  

T.J. Kooij    13 mei  Duifkruid 71  3892 AN 

J.K. Koopman   13 mei  Strandweg 55 3891 AG 

H.J. Cornelissen-van Gaalen 14 mei  Terp 106  3891 GL  

W. Strobos    14 mei  Mazerhard 47  3891 BR 

E.P.J.K. Brands-Mastenbroek 14 mei  Rede 64  3891 AT  
S. van den Berg Roelofs  17 mei  Takeling 24  3891 EH  

I. Bakker de Jager   18 mei  Konijnenberg 34 3892 VX 

W. Lustgraaf Kraaijeveld  19 mei  Zuiderzeeweg 127 3891 HV 
K. Hogenes Schaap   19 mei  Takeling 36  3891 EH 

A.. Langstraat Fase   19 mei  Fonteinkruid 17 3892 AG 

I. Draaisma Geesink   20 mei  Grote Plaat 45  3891 ZA 

N,. Macleane    23 mei  Kamgras 7  3893 GZ 
R. Akker Waltjer   24 mei  Flevoweg 98  3891 CB 

J.P. van Teeseling   26 mei  Doorsteek 6  3893 BM 

Y. Dijkstra Brinksma  27 mei  Lelyweg 93  3891 ZS 

A. Pruijn    29 mei  Lijsterhof 15  3893 KB 
R. van Silfhout   30 mei  Simon Vestdijkstr. 101 3842 LK Harderwijk  

  

Jarigen in juni : 

L. van Daalen van Vliet  02 juni  Bosberg 44  3894 EB 
M. Kersjes van Beek   05 juni  Vecht 22  3891 CZ 

R.H. van de Lustgraaf  08 juni Zuiderzeeweg 127 3891 HV 

A. Draaisma    10 juni  Grote Plaat 45  3891 ZA 

H.J. van Beek   14 juni Grondel 1  3892 HT 
M. Hartgers-Teekens   15 juni  Oostergo 55  3891 BT  

G. Bunschoten de Vroom  18 juni Terp  70  3891 GK 

E.J.M. Jonkers Woltjes  18 juni  Gouwzee 83  3891 GH  

W. Kuiper    21 juni Zuiderzeeweg 133 3891 HC 
T. Drost Stellingwerf   22 juni  Eekhoornbos 7  3892 WP 

L. Dijkstra    29 juni Lelyweg 93  3891 ZS 

A. Kempenaar   29 juni Gelderseweg 43 3891 GT 

 
Jarigen in 1e helft juli : 

H. Middelkamp   01 juli  Duifkruid 11  3892 AN 

B. Leibbrandt   02 juli  Havikskruid 99 3892 AA 

A. Koppenaal    03 juli  Molenrak 10  3891 EL 

H. Boerboom    04 juli  Kwarts 36  3893 EG 
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Van de ledenadministratie 
  

Feest! Feest! Feest! 

50 jaar getrouwd 

Op 8 juni zijn 
Dhr.  en mevr. J. Zoet Witter 

Breezand 26 3891 ZR  50 jaar getrouwd. 

  

Namens de PCOB van harte gefeliciteerd. 
  

Nieuwe leden 

Dhr. en mevr. W. Koops 

Noordereiland 100 3891 GE 
  

Van harte welkom in onze afdeling. 

  

Lidmaatschap opgezegd. 
Dhr. en mevr.  W. Geuchies 

Pauwoog 85 3892 EM 

  

  
Ledenaantal op 13 april 2022: 225 leden 

 

 

 

 

 

 

 
VETERANEN  
 

  

Daar staan ze: rimpels uit een ver verleden, 
Blik op oneindig, denkend aan de tijd 

Dat zij – de dood voor ogen – langs het krijt 

Van deze kustlijn uit hun boten gleden. 

  
De smaak van bloed en vuur raakt niemand kwijt, 

De razernij, vergeefse smeekgebeden, 

De makkers dood, verdwenen, moegestreden,  

Zij zien ze nog. Nee, geen verleden tijd. 
  

Nog even en het is een eeuw geleden 

Dat wij door deze mannen zijn bevrijd. 

Dan rimpelt alles weg, en van hun strijd 
  

Weet niemand meer een oorzaak of een reden. 

Als oude mannen in hun kwetsbaarheid, 

Zo wankel en zo broos is onze vrede.  
  

Rikkert Zuiderveld 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Excursie met de Ecocar.  

 

Op dinsdag 14 juni organiseren we weer samen met ons lid Henk Dekker een 

rit met de Ecocar van Staatsbosbeheer. Dit is een rondrit door de Stille Kern 

waarbij we de wilde paarden en misschien herten kunnen zien. Verder vertelt 

Henk allerlei bijzonderheden over het beheer en onderhoud van de bossen. Er 

is een gezellige stop met koffie of thee. Totale tijdsduur 2 à 2 ½ uur. 

Verzamelen bij het kantoor van SBB op de Groenewoudseweg. Er is daar ruime 

parkeergelegenheid. Wie geen vervoer heeft wordt verzocht dat te melden, 

dan regelen we dat. 

Tijdstip: 14.00 uur. 

Kosten: € 5.00, te voldoen bij de start. 

Aanmelden: Bij Tonny en Jan de Zoete; tel. 0365225651 of 0621911094. 

Er is slechts plaats voor 23 personen. Vol is vol. Volgorde van aanmelding geldt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Themamiddag 15 maart 2022   

       
 

Het thema van deze interessante Themamiddag was: “Domari 

Society Of Gipsy’s (Zigeuners) in en rond Jeruzalem”. 

Daartoe was Willemijn de Dikken uit Putten uitgenodigd om 

ons met deze zigeuners kennis te laten maken. 

Het is een groep zigeuners, die vanaf de 14de eeuw in Israel 

zijn terecht gekomen. Het merendeel van hen is analfabeet en 

heeft helaas geen werk of het wordt ze ontnomen. Vandaar dat 

de armoede onder deze groep erg groot is. Hier schamen ze 

zich erg vóór, maar bedelen willen ze ook niet en zelfs op foto’s 

laten ze dat niet zien! 

Waar leven ze? In en rond de stad Jeruzalem en daarbuiten in 

de zgn. bezette gebieden, temidden van de Arabische 

bevolking. Maar ze hebben heden ten dage nog erg veel last 

van discriminatie. 

Gelukkig zijn er tegenwoordig christenen, die zich om deze 

groep bekommeren. Eén naam wil ik daarbij noemen: Amoun 

Sleem. Zij is een zigeunerin, die als kind al merkte dat zij en 

haar familie werden gediscrimineerd en zij ontdekte dat God 

hen ook goed geschapen had en dat ze hun kwaliteiten 

mochten ontwikkelen en gebruiken. En dat wil ze doorgeven 

aan haar eigen groep. Zij richt zich daarbij hoofdzakelijk op de 

vrouwen en kinderen en ze verzorgt ook voedselpakketten en 

dekens. In 1999 heeft ze daartoe een Stichting opgericht: de 

Domari Society of Gypsies in Jeruzalem. 

We hadden een erg interessante middag, helaas waren er maar 

20 personen aanwezig!! Erg triest en de Activiteitencommissie 

wil jullie allemaal aansporen om wat meer deze thema-

middagen te bezoeken. Het is erg sneu als er een spreker uit- 

genodigd wordt en er zó weinig leden aanwezig zijn, bovendien 

doet de activiteitencommissie alle moeite om jullie een 

interessante en gezellige middag aan te bieden! Dus wilt u de 

volgende bijeenkomst vast noteren: dinsdagmiddag 19 april 

a.s. onze Jaarvergadering! 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITENAGENDA  

April t/m juni 2022 

26-04-2022: Koersbal en 

spelletjesmiddag in de Meermin 

03-05-2022: Koersbal en 

spelletjesmiddag in de Meermin 

10-05-2022: Koersbal en 

spelletjesmiddag in de Meermin 

11-05-2022: Jaarlijks etentje in 

Zeewolde, de eetcommissie gaat dit 

organiseren. 

We laten ons verrassen. Uitvoerige 

informatie elders in deze Bijklanken. 

17-05-2022: koersbal en 

spelletjesmiddag in de Meermin 

24-05-2022: Koersbal en 

spelletjesmiddag in de Meermin 

31-05-2022: Koersbal en 

spelletjesmiddag in de Meermin 

14-06-2022: Onder leiding van 
Henk Dekker gaan we met de 

ECOCAR naar de   STILLE KERN 

(Uitvoerige informatie volgt in de 

volgende Bijklanken.) 

21-06-2022: Koersbal en 

spelletjesmiddag in de Meermin 

28-06-2022: Koersbal en 

spelletjesmiddag in de Meermin 
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Uitnodiging voor lekker eten bij TUNG RESTAURANT Zeewolde 

Wanneer: 11 mei 2022 van 17.00 tot 19.30 uur (maximaal dus 2,5 uur)                   
Waar      : Tung Restaurant, Spiekweg 15 3899 XN Zeewolde 

Wat wordt er geserveerd: 

- Soep met stokbrood en kruidenboter 

- Sushi bar, gerookte zalm, carpaccio en diverse salades 

- Woktafel Teppanyaki, diverse vlees- en visgerechten 

- Traditioneel Chinese rijsttafel 

- Warm buffet 

- Groot dessert met vers fruit, diverse ijssoorten, chocoladefontein en slagroomsoesjes 

- Alle drankjes zijn inclusief 

- Koffie na 

Dit alles voor de inclusief prijs van € 30,00 p.p. bij minimaal 50 personen. Neem gerust uw 

vriendin of vriend mee naar dit gezellig eetfestijn. 

Betaling het liefst per bank en op rekeningnummer 

NL 57 RABO 0385 2156 14 

t.n.v.  J. de Zoete (telefoon 06 21911094, mail:  jatozo@hotmail.com ) 

onder vermelding van Diner Tung Restaurant 

PS. Zijn er problemen met het vervoer? Laat het ons even weten dan wordt dat geregeld. 

 

Inspiratietour Almere 17 maart 2022: 

 

De KBO-PCOB zijn in maart 2022 weer begonnen 

met het organiseren van de Inspiratietour op  

verschillende locaties in het hele land. Vanuit 

Zeewolde hebben Klaas van der Knaap en Ruud 

van Silfhout deze bijeenkomst in Almere 

bijgewoond. Het ochtendprogramma bestond uit 

een tweetal lezingen. De eerste lezing werd 

gehouden door de acteur Peter Faber en de 

tweede lezing door presentator/ schrijver Leo 

Fijen. Beide sprekers hebben gesproken, hoe kan 

het ook anders, over ouder worden en wat dat 

met zich meebrengt. Peter Faber had een heel 

mooi statement: 
Ik kan ‘t, Ik wil ‘t, Ik doe ‘t. NU! 
 

Het middagprogramma bestond uit een aantal 

Workshops. We hebben aan twee Workshops 

meegedaan. Eén workshop willen wij u in ieder 

geval onder de aandacht brengen. Deze 

Workshop heet: De Academie van de KBO-

PCOB. Klinkt heel ingewikkeld maar toch heel 

eenvoudig. Deze site is bedoeld voor alle leden en 

vrijwilligers van de KBO en PCOB. Op deze site 

kun je allerlei activiteiten van onze 

ouderenbonden en de lokale afdelingen vinden. 

De site is inmiddels operationeel en wordt gevuld 

door de leden. 

Hoe meld je je aan? Ga naar: https:// 

academie.kbo-pcob.nl en klik je rechts bovenaan 

op ‘’Registreren’, beantwoord dan enkele 

eenvoudige vragen en vervolgens vul je je e-

mailadres en postcode in. Klik vervolgens op de 

blauwe knop ‘naar inlogpagina’. Vul je e-

mailadres in en klik op de blauwe knop ‘login’. 

Daarna krijg je een scherm te zien en gaat er een 

wereld voor je open. DOEN!!                      

 
 

Themamiddag 13 september 2022: 

 

Op deze middag spreekt Anton Daniels, 

Conservator van de Stichting Joods Erfgoed 

Harderwijk (SJEH). Anton vertelt over het 

ontstaan en de geschiedenis van de Oude 

Synagoge, de Joodse gemeenschap, school en 

begraafplaats vanaf 1759. Er wordt uitgebreid 

stilgestaan bij de periode van de 2e wereldoorlog 

en het heden. Ook de Joodse gebruiken komen 

aan de orde. Hij is een voortreffelijke spreker en 

heeft vele antwoorden betreffende de Joodse 

gemeenschap in Harderwijk. 

Wist u trouwens dat in de Oude Synagoge op de 

verdieping een museum is ingericht waarvan de 

toegang geheel gratis is. Zeer de moeite waard 

om er eens een bezoek aan te brengen. 
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Even voorstellen: 

 
De redactie van de Bijklanken heeft gevraagd om mij, Ruud van Silfhout, even 

voor te stellen. Dat doe ik graag. Voor velen ben ik, Ruud van Silfhout, al wel een 

bekend gezicht, maar mijn lieve vrouw Frouwke is eveneens een bekende voor 

jullie allemaal. In 2017 zijn wij, Ruud en Frouwke, neergestreken aan de 

Vlierenberg in Zeewolde. Al vrij snel werden wij lid van de PCOB en hebben daar 

een fijn plekje gevonden. Wij zijn bijna 52 jaar getrouwd, exclusief 3,5 

verkeringstijd. We hebben 2 lieve kinderen en 4 kleinkinderen en wonen in 

Harderwijk en Hoevelaken, dus mooi dichtbij. Ik ben opgegroeid in een gezin met 

9 kinderen en Frouwke in een gezin met 3 kinderen en hebben een fijne en mooie 

jeugd gehad. Door omstandigheden zijn wij in 2019 verhuisd naar een appartement in Harderwijk dicht bij onze 

dochter. In de toekomst is dat toch wel gemakkelijk. 

In mijn werkzame leven heb ik in altijd in de utilitaire installatietechniek gezeten, d.w.z. gebouw gebonden 

installatie in ziekenhuizen, industriële projecten, kantoren enz. Ik heb functies bekleed in overheidsdienst, 

adviesbureau, in een landelijk opererend Installatiebureau. In deze laatste functie was ik eindverantwoordelijk voor 

meerdere vestigingen. Door deze baan zijn wij meerdere keren verhuisd. Mijn grote steun en toeverlaat, Frouwke, 

heeft dit mogelijk gemaakt omdat zij er altijd was voor de kinderen en natuurlijk voor mijzelf. We hebben door heel 

Nederland gezworven en overal met plezier gewoond en actief aan het verenigings- en 

kerkenleven meegedaan. 

Toen wij nog maar net in Zeewolde woonden hebben ze ons lid gemaakt van de PCOB 

Zeewolde. Een hele fijne en gezellige club mensen. Al snel hebben Jan en Tonny de Zoete 

ons warm gemaakt om deel uit te maken van de Activiteiten Commissie. Deze Commissie 

regelt veel activiteiten zoals de Themamiddagen, jaarlijks reisje, kerstviering, 

nieuwjaarsbijeenkomst, etentje (dit jaar bij de WOK in Zeewolde). Als u nu denkt dat kost 

toch veel tijd? Dat is waar, maar je krijgt er zoveel voor terug, heel veel gezelligheid van de 

voorbereiding, de realisatie en de warme contacten. Het is altijd de moeite waard om je 

ergens voor in te zetten. Het is fijn om dit samen met Frouwke en de groep van de 

Activiteiten Commissie te doen. Door Corona zijn er weinig activiteiten doorgegaan helaas, 

maar dat gaan we inhalen. Door het ontstaan van de vacature secretariaat heb ik deze 

functie sinds december 2021 op mij genomen. Frouwke is al 20 jaar vrijwilligster bij het 

bezoekerscentrum Staverden van Het Gelders Landschap en sinds kort ben ik vrijwilliger bij de Stichting Joods 

Erfgoed te Harderwijk (SJEH). Verder gaan wij geregeld op vakantie. In het verleden zijn wij 40 jaar er met de 

Caravan op uit getrokken en hebben vele mooie plekjes van Europa gezien van de Noordkaap tot de Algarve en 

Kroatië tot Frankrijk. 

Tegenwoordig huren wij chalets in binnen- en buitenland. We blijven genieten van al het moois dat de natuur ons 

geeft. 

Is ons leven altijd zorgeloos verlopen? Zeker niet. Zowel Frouwke als ikzelf hebben mindere tijden gekend door 

heftige gezondheidsproblemen. Voorlopig zijn we goed herstelt en hebben veel steun gehad aan het gedicht 

“Voetsporen in het zand” en met name “weet dat God ons draagt als het moeilijk” is. Vertrouwen in Onze Vader en 

de kracht van het positief denken. 

 

Ruud van Silfhout 

 

 

 

‘WAT IS JOUW BESTE ONTDEKKING?’  

  VROEG DE MOL.  

 

 

       

DAT WIE IK BEN, GENOEG IS’,  

        ZEI DE JONGEN.  
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Een fietsreis langs de Elbe (2)  

Het is alweer even geleden dat ik mijn fietsreis langs de Elbe ben 

begonnen. We zijn gestart in Magdeburg en zijn inmiddels 

aangeland in de Lutherstadt Wittenberg. 

Vandaar gaan we onze reis vervolgen. Het volgende traject leidt 

ons naar de stad Torgau. We fietsen eerst door een uniek uiterwaardengebied tot aan Pretsch, waar we het 

prachtige Renaissancekasteel bewonderen. Het was de residentie van de vrouw van Augustus de Sterke. Helaas 

vinden we op dit stuk heel weinig eet- of drinkgelegenheden, gelukkig nog wel een supermarkt om wat inkopen te 

doen. Want het is vandaag een lange rit, die we moeten overbruggen. 

Torgau, onze eindbestemming, was vroeger een residentiestad en is bijzonder indrukwekkend door de vele 

Renaissancegebouwen. Verder vinden we er het monument: “Begegnung an der Elbe”, dat ons herinnert aan de 

legendarische ontmoeting van Amerikaanse en Russische soldaten in april 1945. 

Torgau wordt beschouwd als de voedster van de Reformatie omdat Maarten Luther hier 

vaak verbleef. Het is echt een prachtig Renaissance stadje met schitterende herenhuizen 

midden in het historische stadscentrum.  

We vervolgen onze fietstocht stroomopwaarts, met als eerste plaats, die we passeren: 

Belgern. Hier staat een 6 m hoge stenen Roland van Sachsen. Strehla, het 

volgende stadje, dat bekend staat om zijn mooie Slot (zeker een bezoek 

waard), waar ze je op speciaal verzoek ook de historische gelagkamer 

laten zien. Onze eindbestemming vandaag is Riesa, waar nog een in de 

12de eeuw gesticht Benedictijnerklooster te bezoeken is. Riesa, de stad 

onder het teken van de reus. Vanaf zijn plek, hoog boven het stadswapen, heeft de reus altijd het 

beste zicht gehad op alles wat hier in de bewogen geschiedenis is gebeurd. In het begin was het 

nog vrij rustig achter de dikke kloostermuren, maar het werd luider toen het puffen van de 

stoomlocomotieven de opleving voor Riesa aankondigde. De in 1843 oprichting van de ijzeren 

hamermolen was de reden, dat de stad zich vanaf dat moment kon ontwikkelen tot een belangrijke industriële 

locatie. Ook in de afgelopen tijd heeft Riesa menige knal gemaakt. Riesa is een populaire ontmoetingsplaats 

geworden voor atleten van over de hele wereld: in de Aardgasarena! 

Vandaag een vrij korte route, van Riesa naar Meissen. Hebben we de afgelopen dagen door reusachtige akkers met 

koolzaad gefietst, we krijgen nu te maken met een meer mediterraan aandoend landschap met romantische 

wijngaarden. Het is ook goed te pauzeren in het traditionele wijndorp: Diesbar-Seusslitz. Eenmaal aangekomen in 

Meissen, de 1000 jaar oude stad, die vooral beroemd werd om zijn “Witte Goud”, is er genoeg tijd om nog van 

deze stad en bezienswaardigheden te genieten b.v. de oude stad met de markt, het indrukwekkende kasteel 

Albrechtsburg, de gotische Meissner Kathedraal en de Staatsporseleinfabriek.  

 De Albrechtsburg wordt beschouwd als eerste kasteel in de Duitse architectuurgeschiedenis 

en werd tussen 1471 en 1524 in laatgotische stijl gebouwd. Het voormalige woonkasteel van 

het huis Wettin is nu een museum en is net zo populair als de hoge gotische kathedraal, 

waarvan de prinselijke kapel ervoor een van de beroemdste begraafplaatsen van de Wettins 

is. 

Maar Meissen is ook pittoresk vanwege de eerste Europese porseleinfabriek, die hier sinds 

1710 is gevestigd. Tot op de dag van vandaag wordt gebruiks- en sierporselein met de hand 

gemaakt, uiteraard gesigneerd met de beroemde blauwe zwaarden. 

Verder gaat onze fietstocht, allereerst passeren we Radebeul: de Karl-May stad, waar het Karl May museum te 

bezoeken is. Op dit stuk van de Elbe varen nog dagelijks radarstoomboten, die vanaf Dresden speciale cruises 

doen. 

Voordat we in Dresden arriveren passeren we eerst nog Altkotzschenbroda, met een heel 

romantisch marktplein, waar een klein maar fijn cultuur- en publandschap zich heeft 

gevestigd.  

Onze fietstocht eindigt in de Saksische hoofdstad van de deelstaat Dresden: Dresden. Deze 

stad is in de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest geweest, maar momenteel weer” uit 

de as” herrezen. Helaas hebben we niet veel van deze stad kunnen zien, daar we de volgende 

morgen op tijd richting huiswaarts keren. Gelukkig kunnen we nog even tijd maken om de 

schitterend herrezen Frauenkirche te bezichtigen: in één woord geweldig! De Frauenkirche is 

een symbool voor Dresden, werd in de Tweede Wereldoorlog bijna geheel verwoest, maar na 

“De Wende” herbouwd door de Dresdenaren. Andere wereldberoemde bezienswaardigheden 

in de stad zijn: de “Zwinger”, een schitterend paleiscomplex en tegenwoordig een museum. 

De Zwinger, een naam, die staat voor “tussen de muren” en werd gebouwd tussen 1710 en 1728. Een andere 

bezienswaardigheid: de Semperoper: de hof- en staatsopera van Sachsen. Het heet officieel Sachsische Staatsoper, 

de naam Semperoper verwijst naar de architect, Gottfried Semper. Het orkest van de Semperoper is de 

Staatskapelle Dresden. 

Zo komt een eind aan onze fietstocht langs de Elbe. 

Ineke van Maanen 
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BOEKENNIEUWS 

 

 

Edith Eva Eger was zestien jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. 

Haar ouders werden direct naar de gaskamer gestuurd en Edith werd gedwongen om 
voor Mengele te dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven, 

al waren ze nog maar nauwelijks in leven toen het kamp eindelijk werd bevrijd. 

 

In De keuze deelt dr. Eger haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van 
hen die zij sindsdien heeft geholpen. Ze doet uit de doeken hoe ze als psycholoog haar 

cliënten al jarenlang helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen 

uiteindelijk voor vrijheid kan kiezen. 

 

Edith Eva Eger is nu negentig en danst nog altijd. Haar indrukwekkende en belangrijke 

verhaal is een inspiratie voor iedereen. 

 

€ 17,50 

 

 

Wat er met ons gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we 
ermee doen. 

 

We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, 

verlies, wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we 
te maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen 

om elk moment als een geschenk te ervaren. 

 

Dr. Edith Eger, gevierd therapeut en Holocaust overlever, heeft deze praktische gids 

geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden 

en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen 

vormen samen met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten Het 

geschenk. In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste 

leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit. 

 

€ 20,00 

 

Te koop bij Book-Inn, Dalkruid 3, Zeewolde 

 

 

 

 



 9 

Medicijnen bij ouderen 

 

Als we ouder worden krijgen we allerlei ‘gewone ouderdomskwalen’. De dagelijkse 
bezigheden gaan minder goed. We gaan meer onzeker lopen, want de centrale 

coördinatie van de spieren neemt af. Ons evenwichtsgevoel wordt minder en 

daardoor verliezen we stabiliteit. Gewrichten en pezen kunnen bij lagere belasting al 

pijnlijk worden, enzovoort.   
De meeste van deze lichamelijke en ook geestelijke aandoeningen komen gelukkig 

geleidelijk en we leren er daarom meestal wel mee te leven.  Maar soms kan het dagelijks functioneren te veel 

belemmerd worden. Dan is het goed om daar wat extra aandacht aan te geven. 

 
We kunnen met deze klachten naar een arts of therapeut gaan en/of ook voor advies bij familie en kennissen 

aankloppen of op internet naar antwoorden zoeken. Er worden dan allerlei soorten behandelingen of medicijnen 

aangeraden die goed zouden kunnen helpen.  Voordat je het weet gebruik je (te)veel medicijnen en allerlei 

huismiddeltjes en daarnaast ben je ook nog druk bezig met allerlei leefregels en volg je goed bedoelde adviezen 
op.  

 

Om heel begrijpelijke en goed verdedigbare redenen kunnen ook artsen (huisarts en ziekenhuisartsen) voor 

verschillende kwalen medicijnen voorschrijven.  Er is dan gevaar voor over-medicatie (polyfarmacie). Uit 
verschillend onderzoek blijkt dat ouderen al snel (te)veel medicijnen slikken en ook nog dikwijls in te hoge 

doseringen met alle gevolgen van dien.  

In mijn praktijk heb ik dat vaak gezien. Mensen gebruikten soms jaren medicijnen voor klachten die al lang waren 

verdwenen, of ook wel om bijwerkingen van andere medicijnen te compenseren.  
 

Het tegenovergestelde komt echter ook voor. Soms waren er dan te weinig medicijnen voorgeschreven en dat 

maakt ook dat de kwaliteit van leven benadeeld kan zijn. Maar met goed gekozen en juist gedoseerde medicijnen 

kan de kwaliteit van leven behouden worden en zelfs verbeteren. 
 

Het is dus belangrijk om regelmatig na te gaan of de medicijnen, die je inneemt, nog nodig zijn en dat ze geen 

nadelige effecten op elkaar of op het lichamelijk c.q. geestelijk functioneren hebben. 

Het stoppen (of afbouwen) van onnodige geneesmiddelen is niet altijd makkelijk en er is ook wel moed voor 
nodig. Als je gewend bent aan een bepaald middel dan kan het stoppen spannend zijn. Je weet niet zeker of de 

klachten weer terugkomen. Advies is nodig. 

 

Als het medicijngebruik door een deskundige wordt gesaneerd, zodat alleen de essentieel 
noodzakelijke middelen blijven, dan zal je je over het algemeen lichamelijk en ook geestelijk 

een stuk beter voelen. 

 

Ary Koppenaal 

 

 

 

 

 
Oplossing Puzzel februari: 
Voor precies € 106. 60 werd het volgende gekocht: 

1.  Blik latex verf     €  10. 95    ( k ) 

2.  4-delige kwastenset     €    3. 95    ( l ) 

3.  Verfstripper     €   72. 50   ( u ) 

4.  Rol behang     €     9. 95   ( s ) 

5.  Behangplaksel     €     5. 75.   ( j ) 

6.  Terpentine     €     3. 50   ( e ) 

Het gezochte woord was dus: klusje (en niet ‘karwei’ voor de snelle kijkers) 

Met excuses voor de typefout in de opgave. 

Het ging niet om een 4-delige kastenset, maar een kwastenset. 
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Bij de nieuwe puzzel belandt u in een potje scrabble en ú bent aan de beurt. 
De normale scrabble-regels gelden (niet die van Wordfeud) 

Stuur uw het woord dat u de meeste punten oplevert naar redactie.pcobzeewolde@gmail.com 

 

Marry van Berkel 

 

 

 

3x ww   2x lw    3x ww    2x lw   3x ww 

 2x ww    3x lw    3x lw    2x ww  

  2x ww    2x lw  2x lw    2x ww   

2x lw   2x ww    2x lw    2x 

ww 
  2x lw 

   
K 4 

2x ww      
V4 

    

 3x lw  R 1 
 3x lw 

H 2 E 1 I 1 D 1 E 1 
  3x lw  

  2x lw 
A 1 

  
A 1 

 2x lw  R 1 
 2x lw   

3x ww   
B 3 E 1 R 1 G 2 E 1 N 1 

  2x lw   3x ww 

  2x lw 
B 3 

  
E 1 

 2x lw    2x lw   

 3x lw  
E 1 

 
S 1 N 1 O1 E 1 P 3 

   3x lw  

   
N 1 

2x ww      2x ww    2x lw 

2x lw   2x ww    2x lw    2x 

ww 
   

  2x ww    2x lw  2x lw    2x ww   

 2x ww    3x lw    3x lw    2x ww  

3x ww   2x lw    3x ww    2x lw   3x ww 

 

 
Woordenbalkje 

 

  A 1   E 1   L 2   M 3   N 1     S 1   T 1 

mailto:redactie.pcobzeewolde@gmail.com
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‘WAT LIJKT JOU DE  

       GROOTSTE TIJDSVERSPILLING?’ 

 
  
  
  
  

  
  
  

                                                  

                 ‘JEZELF MET ANDEREN 

                                                    VERGELIJKEN,’ ZEI DE MOL 

  
 

 
Lijst deelnemers PCOB Ledenpas 

Toon wel tijdig uw ledenpas 

 
Hobby Time    Slapen met Sterren   Vakgarage JWS 

Marktstraat 8    Schepenveld 21/07   Schepenveld 15 

3891 EX Zeewolde   3891 ZK Zeewolde   3891 ZK Zeewolde 

Tel. (036) 522 61 03   Tel. (036) 523 68 01   Tel. (036) 522 17 38 

Dubbele stempels op   5,5% korting op het   Korting op niet  

Uw aankopen.    Hele assortiment.   originele onderdelen. 

 

Autoschade     Roel van der Zanden   Van Den Hoorn Meubelen 

Herstelbedrijf Zeewolde  Raadhuisplein 16   Planetenveld 43 

Gaffel 15    3891 ER Zeewolde   3893 CE Zeewolde 

3891 KC Zeewolde   Tel. (036) 522 78 69   Tel. (0341) 352 251 

Tel. (036) 522 32 00   10% korting op het    10% korting 

10% korting op het    gehele assortiment 

gehele assortiment 

 

Broekhuis    Borati BV    Brouwer Auto 

Mast 19    Bolwerk 1    Gaffel 10 

3891 KE Zeewolde   3895 BX Zeewolde   3891 KD Zeewolde 

Tel. (036) 522 35 66   Tel. (036) 522 28 17   Tel. (036) 522 40 60 

10% korting op    10% korting op het    10% korting op APK en 

Onderhoud, uitgezonderd   gehele collectie    onderdelen. Niet op  

op jaarbeurt.         originele onderdelen  

 

Zeezicht    M. van Cleef  

Raadhuisplein 14   Woningbeveiliging 

3891 ER Zeewolde   Schepenveld 21-01  

Tel. (036) 522 69 17   3891 ZK Zeewolde 

€50,00 korting op    10% korting op hang- en 

Hoortoestellen    sluitwerk, sleutels en kluizen 
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Vervolg Activiteitencommissie:  

Frouwke en Ruud v. Silfhout,  

tel. 06-53324857 – 

rufro.van.silfhout@hotmail.com 

Ineke van Maanen, tel. 036-5224250 

hj.vanmaanen@solcon.nl 

 

ORGANISATIE: 

Ledenadministratie: 

Joop Leene, Kogge 13, tel. 5234775 

joop@leene.nl 

 

Contributie: Per lid € 30,-- per jaar. 

Echtpaar € 55,- per jaar. 

Donorlidmaatschap € 10,-- per jaar. 

Rabobank: NL25RABO0103730338 

PCOB-afdeling Zeewolde 

 

BIJKLANKEN: 

Redactie:  

Louis Godschalk 

Marry van Berkel 

 

Samenstelling: 

Ria Dijkstra, 06-30434219 

redactie.pcobzeewolde@gmail.com 

 

Grafisch ontwerp/ advertentie- vormgever: 

Peter Duijst, tel. 06 20120755 

p.duyst1@chello.nl 

 

Verspreiding: 

Magazine en Bijklanken niet ontvangen, bel mij. 

Fam. B. en W. v.d. Brink-de Rooy     

Sterrekruid 125 tel. 5220271 

 

WEBSITE BEHEER: 

Jan de Zoete, tel. 5225651 

jatozo@hotmail.com 

Wilt u naar de website? www.pcob.nl. Vul 

rechtsboven uw postcode in. 

 

BELASTINGINVULLER: 

Frits Grijsen Rietlaan 86,  

tel. 06 15630295 

pm.pcobzeewolde@gmail.com  

 

Activiteiten van onze vereniging vinden 

plaats in de OPEN HAVEN, Kerkplein 8. 

 

LET OP!  

Uiterste inleverdatum voor de Bijklanken juni 

2022 is 16 juni 2022  

redactie.pcobzeewolde@gmail.com 

AFDELINGSBESTUUR: 

Voorzitter: Klaas van der Knaap 

Vuurvlinder 3 3892 GC, tel. 5251881 

k.vanderknaap@kpnplanet.nl 

Secretaris: Ruud van Silfhout 

Simon Vestdijkstr. 101, Harderwijk 

Tel. 06-53324857 

Penningmeester: Frits Grijsen  

Rietlaan 86, 3893 GS, tel. 06-15630295 

pm.pcobzeewolde@gmail.com 

Bestuurslid: Ineke van Maanen 

Zomergerst 5, 3893 GG, tel. 036-5224250 

hj.vanmaanen@solcon.nl 

Bestuurslid: Berber van 't Veer  

Duifkruid 23 3892 AN, tel. 5235263 

berbervantveer@gmail.com 

 

WIJKCONTACTEN: 

Hoofdwijkcontact: Lenie Godschalk  

Parkpoort 54 tel. 8118533 

lenie.godschalk@solcon.nl  

 

Wijkcontacten: 

Wil v.d. Brink, tel. 5220271 

Hilly Nieuwenhuis, tel. 06-20112382 

Tonny de Zoete, tel. 5225651 

Frieda Pen, tel: 5224626 

Gré van Marle, tel. 5251095 

Hans Wielenga, tel. 5224044 

Jans en Reina Assies, tel. 06-82147969 

Barta en Arend Koekoek, 5225622  

Ria Boerboom  

Fenny Leene tel.  5234775 

Liza Kieft tel. 06 50570089 

Joke Koelman, tel. 8414473 

Sikko en Hanny de Jong, tel. 8486115 

Marjan Hartgers, tel. 5220220 

Lia van Daalen, tel. 5222908 

Suze van den Berg, tel. 5221156 

Ingrid Draaisma, tel. 06-52212078 

Ria Kersjes tel. 06-10221585 

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE: 

Sjanie Bikker, tel. 7852313 

sjaniebikker@gmail.com 

Berber van 't Veer, tel. 5235263 

berbervantveer@gmail.com 

Tonny de Zoete, tel. 5225651 

jatozo@hotmail.com 

 

I 

mailto:rufro.van.silfhout@hotmail.com
mailto:joop@leene.nl
mailto:jatozo@hotmail.com
http://www.pcob.nl/
mailto:pm.pcobzeewolde@gmail.com
mailto:K.vanderKnaap@kpnplanet.nl
mailto:pm.pcobzeewolde@gmail.com
mailto:berbervantveer@gmail.com
mailto:lenie.godschalk@solcon.nl

