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Secretaris: 
  : Henk Valkenet 
  : Elandweide 109, 3437 CP  Nieuwegein 
  : 06 - 21 98 94 89 
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  : Jan Veenendaal 
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Besturen is als regeren, 
dus vooruitzien. Graag 
transparant en niet 
gesensibiliseerd. Al gaat 
het nu goed, de 
toekomst kan er wel 
eens iets anders uitzien.  
 
Wat vrijwilligers-
organisaties langzamer-
hand parten gaat spelen 

is de bemensing van bestuur en 
werkgroepen.  

 
Om vele redenen willen leden geen 
taken op zich nemen, die bindend zijn 
in tijd voor langere duur. 
Bestuursvormen en structuren moeten 
worden aangepast. Bij de KBO zien we 
het gebeuren. 

 
Landelijk is na ruim vier jaar soebatten 
het de Unie KBO en de PCOB niet 
gelukt nader tot elkaar te komen. Het 
vernieuwingstraject ‘KBO-PCOB 
Vernieuwt’ is mislukt en de 
voorgenomen fusie is van tafel.  

 
Federatief trekt men wel met elkaar 
op. Het landelijk bureau houdt zich 
alleen nog bezig met een beperkte 
landelijke belangenbehartiging. Een 

 creëren voor alle senioren 
vanaf 55 jaar is van de baan. 

 
De provinciale bonden blijven bestaan 
en kunnen naar eigen inzicht hun 
bestuurlijke structuur invullen.  

De afdelingen van KBO Utrecht blijven 
autonoom en vormen de ruggengraat 
van KBO Utrecht.  

 
Het bestuur vervult op minimale wijze 
haar formele rol als lid van de Unie 
KBO. Het bestuur streeft naar een 
dienende rol als platform voor alle 
afdelingen en andere lokale en 
provinciale initiatieven.  

 
Meer aandacht en ondersteuning voor 
de afdelingen wordt weer prioriteit.  
Aan ons is gevraagd mee te denken 
over een andere werkwijze. Werken 
met een klein formeel bestuur in een 
groter dienstverlenend -
overleg.  
 
De termijn van de voorzitter zit erop 
en een vervanger is niet te vinden. 
Daarom zal er een beroep gedaan 
worden op leden om hun kennis en 
expertise in te zetten in kleinere en 
kortdurende projecten, waaraan 
behoefte is. 

 
KBO Nieuwegein Vianen moet ook 
vooruitzien. Zeker als het gaat om na 
de caronatijd alles weer op te kunnen 
pakken. Hebben we in de toekomst 
nog voldoende vrijwilligers om al onze 
taken te kunnen doen? En hoe houden 
we onze club gezond en levendig.  

 
Vorig jaar heb ik een dag gevaren door 
de havens van Rotterdam. Vanonder 
de Zwaanbrug tot aan de derde 
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Maasvlakte en weer terug. Gigantische 
containerschepen, die zo lekker dwars 
kunnen liggen, maar vooral de 

 maakten indruk. 
 
Wat een gevaartes die de zee op 
worden gevaren, 
op de juiste plek 
worden 
gestabiliseerd en 
op zoek gaan naar 
bronnen.  
 
Vanaf het platform 
wordt er geboord 
naar gas of worden honderden meters 
hoge windturbines geplaatst.  

Het resultaat zorgt uiteindelijk voor de 
winning van energie, die de boel 
draaiende houdt. 
 
Wat zou het mooi zijn als we voor 
onze KBO ook een  hebben 

om talenten aan te 
boren en de 
vrijkomende 
krachten in te 
zetten in ons aller 
belang.  
Heeft u ideeën, 
laat het ons 
weten!  

 
Ad Driessen, voorzitter. 
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Nieuws van de 
Reis/Activiteitencommissie 

 
 

 

Vakantie 2021 
 

Zoals wij u al eerder meldden, 
hadden wij onze KBO-vakantie in 
Zeddam verschoven naar 20-25 
september.  
 

Echter, vakantieplannen maken voor 
2021 blijft nog steeds lastig. Vooral 
omdat wij een gezellige tijd met 
elkaar willen hebben, zonder 
beperkingen.  
 

We willen met elkaar aan één grote 
tafel heerlijk kunnen eten en 
bijkletsen. Ook willen wij graag dat 
de excursies op een veilige manier 
kunnen doorgaan, dus zonder de 
1,5m afstand.  
 

Uw reiscommissie houdt 
nauwlettend alle berichten over, 
corona in de gaten. We hebben 
contact met het hotel, dat zo 
vriendelijk is om de kamers voor ons 
vast te houden.  
 

Onze afspraak met het hotel is om 
begin juni te besluiten of de reis wel 
of niet door kan gaan, dus zonder 
beperkende maatregelen! 

Als het licht op ‘groen’ staat, dan 
bellen wij alle gasten op die zich in 
2020 voor de reis hadden 
opgegeven.  
 

Voorwaarde om mee te gaan is wel 
dat u volledig gevaccineerd bent! 
 

 Mocht u denken dat u ondanks 
alles toch niet mee kunt (zoals bv 
achteruitgang van uw gezondheid) 
wilt u dit dan svp doorgeven aan 
Harry (030 - 605 67 78) of Angela 
(030 - 606 39 65)? 

 

 Had u zich niet opgegeven, maar 
zou u ook graag met ons op 
vakantie gaan, geef ook dat svp aan 
ons door. We plaatsen u dan op 
onze reservelijst. 

 

De beslissing valt dus begin juni!  
 

We houden u op de hoogte! 
 

Heel veel sterkte met de laatste 
loodjes en blijf gezond! 
 

De Reis/Activiteitencommissie,  
Harry, Angela en Ad.
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Hotel Ruimzicht Zedd 
 

• September 
 

di 15 september - ontspanningsactiviteit (bingo 
+ verlodi 3 november - modedag Vander 
Klooster Boskoop ca. 8.00 - 17.00 uur 
 

do 12 november - ALV met o.m. beleidsplan 
2021 + thema middag in De Rank 14.00 - 17.00 
uur 
 

di 17 november - ontspanningsactiviteit (bingo 
+verloting) in De Rank 14.00 - ca. 16.00 uur 
December 
 

  

Wegens het 
coronavirus zijn alle 
activiteiten tot 3 april 
geannuleerd. 
 
De dagtocht van 2 april 
naar Van Noppen 
wordt verzet naar een 
andere datum. Alle 
aangemelde 

deelnemers worden 
hierover geïnformeerd.  
 
Hou dus vooral (via de 
website en uw e-mail). 
de aankondigingen in 
de gaten  
 

 

 

 
Wegens het  
covid-19 virus 
zijn ALLE  
KBO-activiteiten  
tot nader bericht 
GEANNULEERD 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Het begint er 
voorzichtig op te 
lijken dat we u 
verderop in het jaar 
weer eens een 
agenda met wat 
afleiding en vertier 
kunnen brengen, 
ZONDER covid-19.  
 
Weest echter nog 
niet al te 
optimistisch. 
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Raadslid en KBO-lid Ann de Wolf (80) overleden 
 

Op 80-jarige leeftijd is woensdag 7 april het 
Nieuwegeinse raadslid en KBO-lid Ann de Wolf 
overleden. Zij was in 2019 enige tijd fractie-
voorzitter van de Verenigde Senioren Partij 
(VSP). Dat was vanwege de ziekte van fractie-
voorzitter Herman Troost, die op 75-jarige 
leeftijd overleed. 
 
Op de Facebookpagina van de Nieuwegeinse 
gemeenteraad wordt Ann de Wolf herdacht 
als een warme en betrokken persoonlijkheid 
met hart voor de mensen om haar heen. ‘Dat 
ze op haar 80ste nog actief was als raadslid zegt iets over haar drive om bij 
te dragen aan de Nieuwegeinse samenleving.’ 
 
Ze is bijna twintig jaar actief geweest in de lokale politiek. De VSP omschrijft 
haar als een markante en maatschappelijk betrokken vrouw die actief was 
in het wijknetwerk.  
 

Ann de Wolf zat sinds 6 juni 2018 in de gemeenteraad. Ook in de vorige 
raadsperiode was zij anderhalf jaar raadslid. 
 
De VSP Nieuwegein wordt deze raadsperiode voor de derde maal gecon-
fronteerd met het overlijden van een fractielid. Ook van het raadslid Ton 
de Mol moest afscheid worden genomen, hij werd slechts 60 jaar oud. 
 
Minuut stilte 
 

In de raadsvergadering van 29 april werd een in memoriam gehouden 
waarbij burgemeester Frans Backhuijs een toespraak hield. Er werd ook een 
minuut stilte in acht genomen.  
 

Ann de Wolf kwam twintig jaar geleden in Nieuwegein wonen en werd een 
jaar later actief voor de VSP, die was opgericht door Herman Troost. Zij laat 
drie kinderen, vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen achter. 
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Hierbij vindt u de oplossingen van 
Ter ontspanning uit De ophaalbrug 
 
 
 
 
 

De 10 verschillen in de Lekpoort van pag. 6 en 7 
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Zoekplaatje ▲ van pag. 9 
 
 
Rebus 1:  van pag. 10  
      
Ondanks een jaar met 
narigheden bent u toch maar 
een van onze trouwste leden 
 
Rebus 2:  van pag. 10  
       
Kommer en kwel ieder huis 
een kruis met de lente in tel 
kom ik warm weer thuis 

 
Cijferdoolhof van pag. 11► 
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Wie pakten de prijzen? Uitslagen door Henk Valkenet 
 
Beste leden, 
 

We hopen dat u allemaal heeft genoten van het laatste nummer van De 
Ophaalbrug. Het bestuur en de redactie heeft daar eerlijk gezegd niet zo’n 
goed beeld van. We hadden immers gehoopt op uitpuilende postbussen 
met tientallen inzendingen. Dat is helaas wat achtergebleven; we 
verwachten dat u met plezier deze extra uitgave van onze nieuwsbrief heeft 
doorgenomen. 
 

Het was jammer dat er een verkeerd e-mailadres van de secretaris in stond. 
Ook bleek bij de puzzel ‘Zoek een plaats’ bij vraag 7 een verkeerde 
provincieafkorting te staan ZH moest NH zijn. Inzenders hadden dat ook al 
ontdekt.  
 

En dan nu het moment van de waarheid: wie pakte er een prijs? 
 
De eerste puzzel was WOORDEN MAKEN. Welke woorden kan je maken 
met de letters uit het woord priklocaties?  
 
Er waren twee prijzen te winnen. De eerste kans op een prijs was: raad het 
7-letter woord dat de secretaris had gevonden. Er kwamen verschillende 
suggesties binnen: plaksel, Kroatië, plastic, locatie en priktol. Koeltas kwam 
in de buurt, maar het woord koestal had niemand geraden.  
 
Een tweede prijs was voor degene die een langer woord vond. Er kwamen 
enkele 10-letterwoorden binnen: kiloacties, kiplocatie (ik vermoed een 
nieuw woord voor kippenhok), klopacties en prikacties. Heel mooi was het 
– mij onbekende –  woord: kapitories (dat zijn boekomslagen). 
Na loting hebben Jan en Magda de Graaff gewonnen. 
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De tweede creatieve opdracht was het ONTWERPEN VAN EEN KBO-
POSTZEGEL. We ontvingen één ontwerp van Johan Olthof.  
 
Het bestuur zal beoordelen of wij deze zegel ook daadwerkelijk in productie 
nemen. Daar hoort u meer over. 
 
De opdracht om met DE KRAS OP PAPIER iets moois te maken, was blijk-
baar te hoog gegrepen. Er kwam geen inzending binnen. 
 
De LANGSTE ZIN bracht twee inzenders tot schrijven. Een bekende zin werd 
ingestuurd door Johan Olthof, die met 20 woorden meteen de langste was. 
 
De knappe kapper kapt knap, maar de knecht van de knappe kapper kapt 
knapper dan de knappe kapper kappen kan. 
 
De zin van Carla Poel, met 17 woorden lengte, bevatte ook het woord KBO.  
 
Die vonden we zo mooi dat zij ook een prijs verdient (de prijs van ‘de kras 
op papier’ hadden we toch over). 
 
Karolina kon keurig kalligraferen kort nadat Karel keigoed met Klazina kon 
klaverjassen bij de KBO-Katwoude.  
 
Ik heb nog even gecheckt of Katwoude wel een KBO-afdeling heeft. Dat 
blijkt niet het geval.  
 
Maar deze plaats – ooit de kleinste gemeente van ons land – maakt nu deel 
uit van de gemeente Waterland. Daar valt ook Monnickendam onder en 
daar is wel een KBO-afdeling. 
 
Een WOORDZOEKER is duidelijk meer favoriet. Daar kwamen vijf 
inzendingen van binnen.  
 
Na het wegstrepen van de woorden bleven 16 letters over die het woord 
keuzemogelijkheid vormden.  
 
De prijs gaat – na loting – naar Marlies Sluis. 
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Dan de opdracht ZOEK EEN PLAATS. Dit zijn de oplossingen. 
 

Er zijn vele wegen die naar Rome LEIDEN. 

Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is spannender als ik 
met MONNIKENDAM. 

De burgemeester zou een boom planten. Het gat liet hij door een 
BODEGRAVEN. 

Hij bleef zonder tegenbericht weg. Ik was er ook niet, maar ik had een 
GOEDEREEDE. 
Als er GL als provincienaam had gestaan, was RHEDEN een goed ant-
woord. 

Mijn broer luistert graag naar het getsjirp van krekels. Ik hoor liever 
VOGELENZANG. 

Toen de dief wegrende, riep de winkelier: ‘HOUTHEM!’ 

‘Ik spring nooit in de buurt van tuinen,’ zei de parachutist. ‘Ik ben veel te 
bang dat ik in de BLOEMENDAAL.’ 
Als er GL als provincienaam had gestaan, was ROZENDAAL het goede 
antwoord. 

Het is bekend dat hij nooit, maar dan ook nooit een bal vangt. Maar deze 
keer scheelde het weinig of hij HATTEM. 

Els had ruzie gemaakt en ze moest haar excuses maken van haar ouders. 
Maar dacht je dat het ELSPEET? Echt niet. 

Rijkswaterstaat was bezig met het versterken van de dijken. Toen de klei 
op was, kon men gelukkig nog een tijd met ZANDVOORT. 

 
Na loting kwam Carla Poel als winnaar uit de bus. 
 

Tenslotte het INSCHENKEN der kannen. Hoe meet je 31 liter af met drie 
kannen: A inhoud 59 liter; kan B 20 liter en kan C 4 liter. 
 

Jan en Magda de Graaf waren de enigen die dit klusje klaarden, door eerst 
kan A te vullen. Met die kan vulden ze zowel B als kan C. In kan A bleef dus 
59 - 24 = 35 liter over. Kan C werd leeggegooid in de regenton. Vanuit kan 
A nogmaals kan C vullen; dan blijft er in kan A 35 - 4 is 31 liter over. 
 

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd met de prijs. De bijbehorende 
bedragen worden naar jullie bankrekening overgemaakt.  
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Goede mondzorg, ook voor uw algehele gezondheid 
 
Dat een slechte mondgezondheid de 
kans op longontsteking, aderverkal-
king en hart- en vaatziekten verhoogt, 
was al bekend. 
 
Nu blijkt uit diverse onderzoeken dat 
mensen met een slechte mondhygiëne 
of parodontitis een hoger risico lopen 
om hersenaandoeningen zoals 
dementie en de ziekte van Alzheimer 
te ontwikkelen.  
 
Kortom: een goede mondgezondheid 
is niet alleen belangrijk voor het gebit, 
maar voor het hele lichaam. 
 

Onnodige gezondheids-
risico’s voorkomen 

 

Er wordt steeds 
meer bekend 

over de 
relatie tussen 

de mondgezond-
heid en de algemene 

gezondheid.  
 
In de mond worden veel 
aandoeningen als eerste zichtbaar, 
bijvoorbeeld in de vorm van pijn-
klachten, wondjes en ontstekingen.  
 

Omgekeerd kunnen aandoeningen in 
de mond – via bacteriën die in de 
bloedbaan terechtkomen – allerlei 
ziektes veroorzaken zoals hart- en 
vaatziekten.  

Doordat het belang van de 
mondgezondheid voor de algehele 
gezondheid wordt onderschat, lopen 
mensen onnodig gezondheidsrisico’s. 
 

Ouder worden 
 

Tandenverlies en verlies van 
kauwkracht houden rechtstreeks 
verband met een verminderd 
functioneren van de hersenen en de 
geheugencapaciteit.  
 

Zo bekeken onderzoekers monsters 
van hersenen van mensen met en 
zonder dementie. In de hersenen van 
de dementiepatiënten werden 
restproducten gevonden van een 
bacterie die duidt op chronische 
parodontitis. Naast uw eetgewoontes 
kan dus ook het ouder worden van 
invloed zijn op 
uw gebit.  
 

Blijf uw gebit 
goed verzorgen 
en ga regelmatig naar de tandarts voor 
controle of uw tandvlees nog gezond 
is, ook als u een kunstgebit heeft. 
 

Gevolgen slechte mondverzorging 
 

Enkele voorbeelden van aandoeningen 
en gezondheidsklachten die in de 
mond vroegtijdig worden herkend zijn 
reuma, keel-, maag- en darmproble-
men, diabetes, stress en verlaagde 
weerstand. 
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Klachten die samenhangen met een 
slechte mondgezondheid zijn onder 
andere: 
 
Mensen met diabetes (suikerziekte) 
hebben een hoger risico op 
tandvleesaandoeningen en andere 
mondproblemen dan mensen zonder 
diabetes. Suikerziekte kan 
tandvleesontstekingen verergeren en 
omgekeerd kunnen 
tandvleesaandoeningen het onder 
controle houden van diabetes 
bemoeilijken. 
Bij een slechte mondhygiëne en 
parodontitis kunnen bacteriën een 
longontsteking veroorzaken, met 
name bij patiënten met een verhoogd 
risico. 43% van alle in een zorg-

instelling opgenomen ouderen blijkt 
longontstekingveroorzakende 
bacteriën in de mond te hebben. 
Parodontitis wordt in toenemende 
mate gezien als risicofactor voor het 
bevorderen van een hartinfarct en in 
zekere mate ook een herseninfarct. 
Mensen met mondinfecties gaan 
cognitief harder achteruit dan mensen 
met een gezonde mond 
 
Ouderen met een tandvleesontsteking 
hebben een 17% hogere kans op hart- 
en vaatziekten (onder de 65 jaar is 
deze kans zelfs 44% hoger) 
Reuma, suikerziekte en overgewicht 
houden allemaal in meer of mindere 
mate verband met een slechte 
mondverzorging. 
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Rectificatie - Rectificatie - Rectificatie - Rectificatie -Rectificatie 

------------------------------------------------------ 
Beste leden, in De Ophaalbrug heb ik een storende fout gemaakt.  

Op pag. 3, 12, 14 en 15 staat een verkeerd e-mailadres van de secretaris. 
 

Het juiste adres moet zijn: 
secretaris.kbo.nv@gmail.com 

 

Mijn excuses voor de overlast die deze fout mogelijk heeft veroorzaakt. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Ad Vos, 
 

(Eind) redactie en vormgeving De Brug. 
 
             

 

‘Moeder Aarde huilt’ 
 

De wereld trilt van spanning, 
We worden genadeloos gestraft, 
De aarde is verminkt, ondanks 
Alle waarschuwing zo vaak vooraf. 
 

Moeder Aarde huilt van verdriet, 
Haar liefde is niet gewaardeerd. 
Alle pracht en praal van wat groeit en bloeit,  
Alles is vernietigd en meer dan verteerd! 
 

Planten en bomen zorgen voor onze levensader,  
Zo vele dieren laten hierbij het leven,  
Door verarming van ons kader,  
Reeds een lang verwacht gegeven! 
 

Helaas, de mens wil zich alleen verrijken,  
Ten koste van ons kostbaarste goed,  
Al door de eeuwen wil de mens niet wijken,  
Maar nu pas vergaren we al onze moed! 

 

Gedicht: Sylvia Nemmers 16-3-2021 

mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
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Politie waarschuwt: Pas op 
voor phishing via QR-codes 

 

Pas op met het scannen van QR-codes 
die per mail of zelfs per briefpost 
binnenkomen uit naam van je bank, 
waarschuwt de Nederlandse politie.  
 

Cybercriminelen proberen je op deze 
manier naar phishingsites te lokken. 
 

Veel mensen kennen QR-codes 
tegenwoordig omdat het zo'n 
gemakkelijke betaaloptie is bij het 
webshoppen.  
 

Je scant de QR-code via je 
internetbankieren-app en de 

bestelling is 
geplaatst.  
 

Dergelijke codes 
kunnen ook 
doorverwijzen 
naar andere 
websites.  

Juist daarin schuilt het gevaar, omdat 
je aan een QR-code zelf niet kunt 
aflezen of deze naar een legitieme site 
leidt. 
 
Pas nadat je je camera erop richt en je 
smartphone de bijbehorende site in de 
mobiele browser opent, kun je pas 
opmerken dat er iets niet in de haak is.  
 
De link waar je op uitkomt, komt dan 
namelijk niet overeen met het 
daadwerkelijke adres van jouw bank.  
 
Vul je hier toch je bankgegevens in, 
dan worden ze door kwaadwillenden 
onderschept. 
 
Niet helemaal nieuw 
 
In de nepberichten wordt vaak 
opgeroepen om een nieuwe bankpas 
aan te vragen of een 
internetbankieren-app te verifiëren.  
 
Deze oplichtingsmethode is overigens 
niet nieuw. In 2019 berichtte het tv-
programma Opgelicht?! er al over.  
 
Eerder deze maand bleek uit 
onderzoek van RTL Nieuws dat deze 
vorm van fraude de laatste tijd juist 
(pas) toeneemt. 

  
   Bron: 
 
Computer Idee door Randolf Bouwma, 
vrijdag 14 mei 2021  
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Met de PostNL-app heb je alles in de hand 
 
Kopieer deze ▲ link naar uw Pc en download deze handige app van Post.nl 
 

Download de PostNL-app en regel alles in een handomdraai 
 

Hoe handig is het om al je PostNL-zaken op één plek te regelen? Maak en verstuur 
een fotokaart, koop een postzegelcode of bekijk welke post en pakketten naar je 
onderweg zijn. Zomaar een greep uit wat er mogelijk is met de PostNL-app. 
Miljoenen tevreden gebruikers gingen je voor. Ben jij de volgende? Download ‘m 
nu! 
 

 
Weet waar je pakket is 

 

Volg je verstuurde of te ont-
vangen pakketten of post op elk 
moment. Weet wanneer we bij je 
aan de deur staan. 

 
 

 
Mis nooit meer een pakket 
 

Wijzig je bezorging nog vóór het 
eerste bezorgmoment. Kies voor 
een ander bezorgmoment óf laat 
het bezorgen bij een PostNL-
punt. 

 
Altijd een postzegel bij de hand 

 

Binnen één minuut koop je de 
postzegelcode in de app. Je 
schrijft ‘m gewoon op de plek van 
de postzegel. 

 
Maak en verstuur een fotokaart 

 

 Leuke foto’s gemaakt? Doe er 
iets mee! Verras je dierbaren met 
een gezellige fotokaart. 

Adresverzoek 
 

Met het adresverzoek verzamel je 
snel en simpel adressen van 
familie en vrienden. Verstuur een 
verzoek via de app en ontvang het 
adres direct in een overzichtelijke 
lijst. 

 
Ontvang je verzendbewijs digitaal 
 

Pakket verstuurd? Laat jouw QR-
code in de app scannen en 
ontvang het verzendbewijs per e-
mail. Geen losse briefjes meer,  
maar alles digitaal. 

 
Maak en betaal je verzendlabel 

 

Frankeer je pakket voordelig via de 
app. Laat daarna je verzendlabel 
printen op een PostNL-punt bij jou 
in de buurt. 

 
Bekijk welke post onderweg is 
 

Meld je aan voor Mijn Post en je ziet 
’s ochtends al in de app welke post 
je die dag ontvangt. 

https://www.postnl.nl/campagnes/postnl-app/


KBO - De Brug - nr. 3 - 2021     -     19 
  

Het ‘Ideale Leven’ 
 

Heb je er wel eens aan gedacht wat er gebeurt als je achterstevoren zou leven? 

Dat is véél leuker. 

Om te beginnen sta je op uit de dood, een spectaculair begin. 

Als je uit de kist stapt word je verwelkomd door je familie en beste vrienden, die hoef je 

dus niet meer uit te zoeken, en ze hebben allemaal een bloemetje meegenomen. 

Dan mag je een jaar of 20 lekker doen waar je zin in hebt, kaarten, tuinieren, af en toe een 

uitstapje voor de helft van de prijs, iedere dag een paar borrels en elke maand kassa: 

pensioen en AOW. 

Op een dag staat er ineens een vreemde vent voor je deur die je een gouden horloge komt 

brengen en je meteen een goed betaalde baan aanbiedt. 

Naarmate de jaren voorbijgaan, krijg je ook steeds meer zin om te werken, je voelt je 

steeds beter, je kan zoveel roken als je wilt, want je longen worden steeds schoner. Je kan 

drinken wat je wilt, de katers worden steeds kleiner. 

Je raakt je buik kwijt zonder dat je er iets voor hoeft te doen. 

In het begin heb je maar 1 keer seks per jaar, maar op ’t laatst wel 10 keer per week. 

Op een gegeven moment moet je naar school maar je weet alles al, dus je doet geen 

flikker. 

En de laatste jaren van je leven kan je lekker in de zandbak spelen, zeuren en lastig zijn, 

en je kan snoepen wat je maar wil want je bent al je tanden toch weer kwijt. 

Dan nog een paar maanden aan een vrouwenborst sabbelen, nog 9 maanden in de  

warme moederschoot, en daarna verdwijn je in een gelukzalig orgasme! 

Zó zou het leven moeten zijn... 

Ingezonden door: Eric Jochems 
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Asperges met ,  en   Bron: Allerhande van AH 
 

Het aspergeseizoen loopt van half april tot 24 juni 

Aan de slag 
 

1) Schil de asperges rondom met een 
dunschiller vanaf vlak onder het kopje 
naar beneden en verwijder de 
houtachtige onderkant. Breng water 
aan de kook in een ruime pan en voeg 
een klontje boter en wat zout toe. 
Voeg de asperges toe als het water 
kookt. Breng het water opnieuw aan 
de kook, draai het vuur laag en dek de 
asperges af met een vel wit 
keukenpapier. Kook de asperges 10 
min. en laat de asperges nog 10 min. 
in het hete kookvocht rusten. Schep 
de asperges met een grote 
schuimspaan uit de pan. 

 

2) Kook ondertussen in 8 min. de 
aardappelen gaar en de helft van de 
eieren hard. Splits ondertussen de rest 
van de eieren (eiwit wordt niet 
gebruikt). Klop de eidooiers goed los 
en klop de azijn en wijn erdoor. Smelt 
de rest van de boter. 

 

3) Zet een lage, brede pan op een laag 
vuur en klop het eimengsel op tot een 
saus. Haal de pan van het vuur en 
breng op smaak met zout. Schenk al 
kloppend beetje bij beetje de 
gesmolten boter erbij, tot er een 
luchtige en gebonden saus ontstaat. 

 

4) Leg op ieder bord 6 asperges. Leg er 
een plak ham over en leg er 2 halve 
eitjes en 2 halve aardappelen naast. 
Schenk er wat lauwwarme 
hollandaisesaus over. Serveer direct. 

 

Algemeen 
 

Het beste recept met asperges is van 
topkok Margot Reuten. De klassieke 
manier is natuurlijk met gekookte ham, ei 
en een hollandaisesaus. Serveer er nog 
wat gekookte nieuwe aardappelen bij en 
je hebt een onovertroffen gerecht. 
 

Variatietip 
 

De volgende dag... aspergesoep! Bak de 
bewaarde onderkantjes van de asperges 
aan in flink wat boter. Doe er al roerend 
wat bloem bij. Schenk er beetje bij beetje 
het achtergehouden kookvocht bij, terwijl 
je goed blijft roeren. Breng op smaak met 
peper en zout en maak af met een 
scheutje room.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrediënten voor 6 personen 
 

2 kg…..………..overse witte asperges 
160 g..…….......ongezouten roomboter 
6…….………....vastkokende aardappelen 
12....….………..middelgrote eieren 
20 ml.....……....balsamicoazijn 
180 ml…………witte wijn 
6 plakken……..achterham 
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(Belangrijke) uitvindingen door de jaren heen (2) 
 

Lászlo József Bíró (1899-1985) 
 
De balpen is uitgevonden door de Hongaarse journalist 
Lászlo József Bíró. Hij deed zijn uitvinding in de jaren 
dertig van de vorige eeuw. In 1938 ontving hij patent. 

 
Eigenlijk deed de Hongaar de uitvinding samen met zijn 
broer Georg. Beiden ergerden zich over de onge-
makken van de vulpen.  
 

Ze ergerden zich onder meer over het feit dat het lang 
duurde voor de inkt droogde. Bij een bezoek aan een drukkerij constateerde Bíró 
dat drukinkt veel sneller droogde. De journalist probeerde deze inkt te gebruiken 
in een vulpen, maar dat werkte niet. Daarvoor was de inkt te dik. 
 
Samen met zijn broer ontwikkelde hij hierna een pen 
met een nieuwe punt én een kogeltje dat het 
inktreservoir afsloot en de inkt verspreidde over het 
papier. Vanaf dat moment kwam de inkt dus niet 
meer direct op het papier, maar via het kogeltje. 
 
Vijf jaar nadat de broers László en Georg hun 
uitvinding hadden gepatenteerd (1943) vertrokken 
ze naar Argentinië. Hier richtten ze het bedrijf Biro 
Pens of Argentina op.  
 

Vijf jaar later werd het patent verkocht aan het Amerikaanse bedrijf Parker 
Pen Company.  

 
Het Franse bedrijf BIC bracht de balpen vanaf 1950 op de markt voor 

een groot publiek.  
 

Deze balpennen worden nog steeds veel gebruikt.  
 

De Argentijnen noemen de balpen nog steeds ook 
wel birome, naar de man die het voorwerp 
uitvond. 
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Oude stadsmuur en -toren 
gevonden in Vianen 
 
Tijdens de aanleg van een hemel-
waterriool bij het Walsland in 
Vianen zijn funderingsresten van 
de oude stadsmuur en een stads-
toren gevonden.  
 
Een bijzondere vondst, want nog 
niet eerder is in Vianen een stads-
toren archeologisch onderzocht. De werkzaamheden hebben een stukje 
verborgen historie van Vianen blootgelegd. 
 
De funderingsresten zijn opgebouwd uit bakstenen en kloostermoppen. In de 
rioolsleuf is slechts een klein deel van de toren en muur zichtbaar geworden. Op 
een oude kaart van Blaeu uit 1648 is dit stukje stadsmuur en de toren nog te zien.  
Blaeu was een Nederlandse cartograaf (kaartenmaker) die van verschillende 
steden stadsplattegronden heeft gemaakt, onder andere van Vianen en Leerdam. 
 
In de archeologie is het uitgangspunt om vondsten in de bodem te behouden, 
omdat ze daar het beste bewaard blijven. Gelukkig kon er nog een aanpassing 
worden gedaan aan het nieuwe riooltracé. De funderingsresten van de toren en 
dit stukje stadsmuur kunnen daarom behouden blijven. Helaas zal het niet meer 
te zien zijn, maar dit stuk Viaanse historie blijft op deze manier wel bewaard. 
 
Wethouder Christa Hendriksen is erg te spreken over de vondst. ‘Deze vondst 

toont weer aan hoe rijk het Viaanse 
bodemarchief is. En dat er, zelfs bij 
relatief kleine werkzaamheden, historie 
zichtbaar kan worden.  
 
Ik ben heel blij dat we het werk zodanig 
hebben kunnen aanpassen dat de muur-
resten in de bodem behouden kunnen 
worden.’ 
 
Bron: Het Kontakt Vianen 
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Foute uitdrukkingen  
 
 

* Ik erger me kostelijk. 

* De aandeelhouder wint. 

* Hij stond vierkant voor zijn zaak. 

* Dat is er met de paplepel ingeslagen. 

* Dat is niet tegen Dobermannsoren gezegd. 

* Ik ben er helemaal infuus van. 

* Hij kreeg een staande ovulatie. 

* Dat is vechten tegen de bierkraan. 

* Nou, dat doe je niet verdienstelijk. 

* Pak je borst maar vast. 

* De emmer die de druppel deed overlopen. 

* Iemand dood maken met een blije mus. 

* Er is een tijd van komen en een tijd van slaan. 

* Je moet een gegeven paard niet in de bek zeiken. 

* Je kon een speld in een hooiberg horen vallen. 

* Moet je zeggen wie het hoort. 

* Tegen een Hell's Angel: 'Ga eens opzij met je brommer.' 

* Er waren 3 doden, waarvan 2 ernstig. 

* We gaan er met de volle 50% tegenaan. 

* Ik spreek vloeibaar Nederlands. 

* Ik zal je eens een poepie van eigen deeg laten ruiken. 

* Ik heb met jou nog een varkentje te schillen. 

* We moeten nu de koe bij de uiers vatten. 

* Je hebt de koe horen loeien, maar weet niet waar de uier hangt. 
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Rookmelders redden levens 
 
De beste plek voor je rookmelder 
 

Hang ten minste rookmelders in de hal en op de 
overloop. Dit is meestal de vluchtroute als er brand 
uitbreekt. Nog beter is het om ook melders op te 
hangen in alle slaapkamers en de woonkamer. En 
wil je maximale beveiliging, hang dan melders op in 
alle ruimten waar brand kan ontstaan. 
 

 
TIP In ieder geval 
 

• op elke verdieping tegen het plafond 
• minimaal 50 cm van een muur of hoek en niet op de tocht of bij 

mechanische ventilatie in de buurt 
in de ruimte waar de slaapkamers op uit komen (vluchtroute) 

 

Voor nog meer veiligheid 
 

• in iedere slaapkamer 
• in de woonkamer of andere verblijfsruimte 
• in de ruimte waar de wasmachine en wasdroger staan (als dit niet de 

doucheruimte is) 
• in iedere ruimte waar elektrische apparaten worden opgeladen 

(telefoons, tablets, fietsen, hoverboards, ...)  
 

  
Plaats de rookmelder niet 

 

• bij een ventilator of ventilatieopening 
• boven de verwarming 
• op tochtige plekken 
• in de stoom/damp van een kooktoestel of vaatwasser. Lukt dit niet, 

plaats dan een thermische melder 
• in de badkamer. Staat er in de badkamer apparatuur die brand kan 

veroorzaken (bijvoorbeeld een wasdroger), plaats dan een rookmelder 
in de gang of overloop aan het plafond op 50 cm afstand van de 
badkamerdeur en op 50 cm afstand van omliggende muren. 
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Wist je dat 

 

• je niks ruikt als je slaapt, dus ook geen rook 
• een rookmelder je wakker maakt en ervoor zorgt dat je tijd hebt om te 

vluchten! 
• rookmelders te koop zijn in alle doe-het-zelfzaken en bouwmarkten 
• een rookmelder binnen 1 minuut geplaatst is 
• rookmelders niet zomaar afgaan als je een sigaret rookt 
• een rookmelder voor doven en slechthorenden in principe wordt 

vergoed door de zorgverzekeraar 
 

 De beste rookmelder voor jou 
 

• Rookmelders zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en 
prijsklassen. Kies altijd voor een goedgekeurde rookmelder. Het 
Europese keurmerk EN 14604 houdt in dat de rookmelder voldoet aan 
de noodzakelijke kwaliteitseisen ten aanzien van productinformatie, 
onderhoud, duurzaamheid en milieuaspecten. Alleen rookmelders met 
dit keurmerk mogen nog worden verkocht. 

• Let er bij de aanschaf op of de rookmelder werkt op batterijen die 
jaarlijks vervangen moeten worden of dat er een batterij in de melder 
zit die vijf of tien jaar meegaat. Een rookmelder met een batterij die 
meerdere jaren werkt, is bij aanschaf wel duurder maar levert veel 
gemak omdat je niet steeds weer een nieuwe batterij hoeft te 
plaatsen. 

 
 

Gekoppelde melders 
 

• Wil je meerdere melders in huis ophangen? Zorg er dan voor dat de 
melders aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dit kan gewoon 
draadloos. Als één melder in huis afgaat door rook, dan gaat het 
signaal af bij alle melders die gekoppeld zijn. Je wordt eerder 
gewaarschuwd. Als je boven ligt te slapen en beneden ontstaat brand, 
is het goed om dan te weten als de brand alleen nog maar beneden is. 
Je hebt zo dus een grotere overlevingskans. 

• Gekoppelde melders zijn ook handig als je die deelt met de buren.  
Zo kun je nog eerder een brand ontdekken en elkaar waarschuwen of 
helpen. 
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HORIZONTAAL: 1 afslijting van land 5 elektrische eenheid 8 uitroep van schrik 10 
Spaanse heer 12 vleesvervanger 15 trots 16 Europeaan 18 walkant 19 aanvankelijk 
21 medemens 22 onbepaalde hoeveelheid 23 rookgerei 25 te zijner tijd 28 insect 
29 digitaal telefoonnet 31 webben weghalen 32 vol scheuren 33 drinkgerei 35 
kleine afdeling soldaten 36 overblijfsels. 
 
VERTICAAL: 2 deel v.e. schip 3 sarcasme 4 omroepvereniging 5 luiaard 6 rakelijzer 
7 kleur 9 wild zwijn 10 financier v.e. sportclub 11 slordig 13 dagdromer 14 enkeling 
16 taille 17 voormalige Russische heerser 19 Baskische afscheidingsbeweging 20 
rivierarm 24 sportbestuurder 26 waterrijk woestijngebied 27 treuzelaar 29 
vreemde taal 30 Amerikaanse munt 33 kosteneenheid 34 titel. 
 

 

24 5 31 18 22 10 
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De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs 
van € 25,--. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende ‘Brug’. Er is geen corres-
pondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing s.v.p. uw banknummer door dan 
kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel succes! 
 

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 8 augustus 2021 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 

De oplossing van de puzzel uit De Ophaalbrug 2021 is: ‘Garibaldi’, en is gewonnen door 
Dhr. J.J.M. de Graaff, Leerdam. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

 
Giuseppe Garibaldi (1807-1882)  
 

De Italiaanse vrijheidsstrijder Giuseppe Garibaldi zette in 
1857 de Italiaanse Associatie op om campagne te voeren 
voor een verenigd Italië. Garibaldi riep Rome uit tot de 
hoofdstad van Italië. Giuseppe Garibaldi wordt door de 
Italianen als een nationale held beschouwd. 
 

Nationale held 
 

Giuseppe Garibaldi werd in juli 1807 geboren in Nice. De 
marineofficier Garibaldi sloot zich in 1833 aan bij ‘Giovine Italia’ (Jong Italië). Een 
jaar later organiseerde deze groep een opstand in Genua. Deze mislukte en 
Giuseppe Garibaldi werd ter dood veroordeeld. 

 
Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug / 2021  
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De verboden belofte / Lorna Cook 
 

In 1940 redt Constance een piloot die bij het landgoed van haar ouders 
neerstort. Hij vraagt haar om zijn aanwezigheid geheim te houden. In 
2020 krijgt Kate het aanbod om de PR te verzorgen voor een nieuwe Bed 
& Breakfast in een kasteel in Schotland. Als ze aankomt blijkt het kasteel 
vervallen en moet het nog helemaal opgeknapt worden. De eigenaars 
hebben het kasteel geërfd van een verre oom. Kate ontdekt dat er twee 
kinderen waren die spoorloos verdwenen zijn. Ze gaat op zoek naar de 
geheimen van het kasteel en van Constance.  
 
Deze roman heeft twee verhaallijnen. Dat van Constance in de beginjaren van de oorlog en 
het verhaal van Kate die na nare ervaringen geen enkele relatie wil met een werkgever. Het 
is een spannend verhaal dat steeds op het juiste moment wisselt zodat je langzaam de 
geschiedenis van Constance gaat begrijpen. Het is ook een boeiend verhaal over een 
hechte gemeenschap waarbij iedereen samenwerkt om het gebied aantrekkelijk te maken 
voor toeristen. Het einde is bijzonder verrassend. Een aanrader voor liefhebbers van 
romantiek en geschiedenis. 

 
Welkom bij hotel Flanagans / Åsa Hellberg 

 

Linda is erfgenaam van het chique hotel Flanagans in Londen. Het kost 
haar veel moeite om geaccepteerd te worden als jonge vrouwelijke 
leidinggevende. Bovendien heeft ze twee neven die voor een gedeelte 
aanspraak maken op het hotel en er alles voor over hebben om Linda te 
laten mislukken. Twaalf jaar later is het hotel succesvol, maar Linda heeft 
af moeten zien van haar persoonlijke leven. En nog steeds staan de 
neven via gemene spelletjes klaar om hun aandeel in het hotel op te eisen 
waardoor het hotel failliet zou gaan.  

 

Het is een boeiend verhaal dat zich afspeelt tussen 1949 en 1960. Enkele thema’s in deze 
roman zijn vrouwenemancipatie, rassendiscriminatie en het enorme standsverschil tussen 
personeel en gasten. Het gaat over sterke vrouwen die uiteindelijk toch het geluk vinden bij 
de juiste man. 
 

Ook nu zijn we weer blij met de boekentips van Anne Terwisscha van de 2e verdieping. 



 



 


