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ZOEK  
 

Soms ben je iets 
kwijt. Net had je het 
nog. Nu is het zoek. 
Dan ga je zoeken. 
Terugdenken en kijken. 
Of je zinnen juist even verzetten door 
Antonius als beste vrind te verzoeken het 
te vinden. En meestal heeft dat een 
verrassend resultaat. Het ligt voor de hand. 
 
Zoeken is een wezenlijk onderdeel van het 
leven der mens. Dat begon al met onze oer 
voorvaderen. Het jagen op wild en plukken 
van eetbare planten was een bezigheid, die 
dagen en hopelijk ook magen vulden. Was 
dat zo dan leunde men met een gelukkig 
gevoel achterover. Toen zij later land-
bouwers werden, was daar geen tijd meer 
voor. Men zwoegde en ploeterde de hele 
dag om eenzijdig voedsel eetbaar te 
krijgen. 
 
Gelukkig hebben we nu de computer. De 
zoekmachines op internet overstelpen je 
binnen de kortste keren met gigantische 
hoeveelheden resultaten. Heb je iets al of 
niet nodig, je surft de wereld af. Met een 
verlekkerd gevoel zie je het aan je voorbij 
trekken. Je zoekt de beste koop voor een 
mooi prijsje en de volgende dag wordt het 
thuisbezorgd. ‘Het hebben van de zaak, is 
het eind van het vermaak!’ speelt dan door 
mijn gedachten. 
 
Niet materialistische zaken worden ook 
gezocht. Een beetje aandacht, (h)erken-
ning van de ander tot aan nieuwe relaties 
toe voor als je alleen bent.  Een beetje 
meer geluk te mogen geven en ontvangen. 

Een goed gevoel als je gezien en gehoord 
wordt. Er zijn heel wat organisaties, die de 
mensen bij de zoektochten kunnen helpen.  
Geloofsgenootschappen, clubs, verenigin-
gen en bonden  hebben dat in hun vaandel 
staan. 
 
Daar heb je wel mensen voor nodig die 
voor een groot deel kosteloos en vrijwillig 
de zoektochten van hun leden faciliteren.  
 
Helaas zien we dat het steeds moeilijker 
wordt de mensen voor langere periodes 
aan een organisatie te binden. Het drukke 
bestaan, de volle agenda’s en de meer 
individuele invulling van het leven zorgen 
voor tekorten. Het kost steeds meer moeite 
de vacatures voor bestuursfuncties en 
ander verantwoordelijk werk in te vullen. 
 
Binnen de KBO is er op alle fronten veel 
aandacht voor de terugloop van het aantal 
leden. Er worden cursussen op losgelaten, 
symposia georganiseerd en allerlei 
activiteiten aanbevolen. De vraag is dan of 
je zoveel energie en geld moet steken in 
een natuurlijk aflopend proces? De 
Fransen zeggen het; ‘Wie te veel wil 
vinden, vindt niets. ’Ook KBO 
Nieuwegein/Vianen heeft te maken met 
achteruitgang in het ledental.  
 

Ook wij hebben vacatures en zijn op 
zoek naar u. Oud en jong! 
 

Laat ik sluiten met een wens. Ik hoop dat in 
deze donkere dagen u niet zoekraakt voor 
uzelf en de ander en dat u veel lichtpuntjes 
mag vinden, die het leven mooi maken. 
Zoekt en gij zult vinden! 
 

Ad Driessen, voorzitter. 
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• Kijk voor nieuws over Nieuwegein,  

 op: www.pen.nl  
 

• zaterdag 4 december 
 

 Repair Café Nieuwegein, elke eerste 
 zaterdagmiddag van de maand van 

11.00-14.00 
Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13, 
3435 EP  Nieuwegein 

 

• maandag 6 december 
 

  
 
 
 

  
 

PLUS-Café 14.30 - 16.00 uur Centrale 
bibliotheek (Stadshuis) Ontmoet andere 
senioren uit Nieuwegein. 
 

We kijken terug op een ingrijpend corona-
jaar.    
 

Wat waren uw hoogte- maar ook diepte-
punten?  
 

Maar we starten ook een nieuw jaar.  
Een jaar vol nieuwe mogelijkheden, 
kansen en uitdagingen. Hoe ziet u 2022?  
 

Toegang tot het PLUS-café is op inloop. 
Doe gezellig mee! 

 

• De rest van de agenda  
blijft nog even een vraagteken 

  

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  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

We zijn helaas weer bijna 
terug bij af door alle 
oplopende besmettingen 
met Covid-19 
 

Let dus alstublieft goed 
op uzelf en uw naasten 
 

Zie hiernaast voor de  
tot nu toe geplande 
activiteiten 
 
 

 

http://www.pen.nl/
http://www.pen.nl/
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Het Vreeswijks Volkslied 
 

Vreeswijk is al eeuwen lang bekend om zijn 
scheepvaart. Bijna elke binnenvaart-
schipper zal Vreeswijk en zijn sluizen 
vrijwel blindelings aanwijzen op de kaart 
ook al is het oude plaatsje opgeslokt door 
Nieuwegein. 
 
De oude sluis in het dorp is in 1375 in 
gebruik genomen.  

De Koninginnensluis is officieel geopend in 
1892 door Koningin regentes Emma en 
Koningin Wilhelmina.  
 
De Prinses Beatrixsluis is in 1938 in 
gebruik genomen. In datzelfde jaar is de 
Oude Sluis voor de scheepvaart gesloten. 
 
Dat de Vreeswijkers trots zijn op hun 
stekkie blijkt wel uit het feit dat er ooit een 
heus Vreeswijks Volkslied geschreven is.  

 

Het Vreeswijks Volkslied 
 

(Wijs: Waar in ’t bronsgroen eikenhout)  

 
Waar het water westwaarts stuwt, langs de uiterwaard. 
Waar men elke schipper kent, op de binnenvaart. 
Waar de sluis van Beatrix, ligt op stille plek. 
Refrein:  
Daar ligt mijn vaderland, Vreeswijk aan de Lek (2x) 
 
Waar de ophaalbruggen zijn, modern en antiek. 
Daar is het uitbreidingsplan, soms ook nog kritiek. 
Maar aan wandelplaats en park, is zo'n groot gebrek. 
Refrein: 
Daar ligt mijn vaderland, Vreeswijk aan de Lek (2x) 
 
Waar de Oude Keulsche Vaart, mokkend ligt en triest. 
Waar de boeren ieder jaar, wellen in de biest. 
Waar je langs de hoge dijk, rustig zit en ziet. 
Refrein: 
Daar ligt mijn vaderland, Vreeswijk aan de Lek (2x) 

 
Waar de polder Oudegein ligt, ook de Bossche Waard. 
Waar ook ieder doet zijn plicht, dat is heel wat waard. 
Waar eenieder heeft gezwoegd, en ook had veel pret. 
Refrein: 
Daar ligt mijn vaderland, Vreeswijk aan de Lek (2x) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingezonden door  
Ton Kok. 
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Klimaatsignaal ’21: hoe staat het ervoor 
met het klimaat in Nederland? 

 
Zeespiegelstijging 
 

De toekomstscenario’s laten een grotere zeespiegel-
stijging zien dan voorheen. Als we de uitstoot van 

broeikasgassen niet verminderen kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust 
rond 2100 met 1,2 meter stijgen ten opzichte van begin deze eeuw.  
 
Als het smelten van de Antarctische IJskap op de Zuidpool versnelt, komt zelfs de 
2 meter zeespiegelstijging in 2100 in zicht. In 2014 berekende het KNMI dat in 
2100 de grens 1 meter zou zijn. De berekende zeespiegelstijging is nu dus naar 
boven bijgesteld. Op de lange termijn wordt het verschil in zeespiegelstijging 
tussen niets doen aan de uitstoot van broeikasgassen en het voldoen aan het 
Klimaatakkoord van Parijs zeer groot. In 2300 kan dit verschil al oplopen tot vele 
meters. 
 
Extremere zomerbuien 
 

Daarnaast blijkt uit het nieuwe onderzoek 
dat de zwaarste zomerbuien extremer 
worden, waarbij ook de kans op valwinden 
toeneemt. Naast de extreme buien kent 
de Nederlandse zomer ook een ander 
gezicht: dat van droogte. De kans op droge 
lentes en zomers is groter geworden. In het binnenland komt deze toename door 
klimaatverandering. Ons klimaat schuift steeds meer richting het klimaat van Zuid-
Europa op. 
 
Langdurige droogte of hitte 
 

De sterkere opwarming van het noordpoolgebied speelt mogelijk een rol in de 
grotere kans op langdurige droogte of hitte. We kunnen namelijk langer met 
hetzelfde weertype te maken krijgen doordat de straalstroom (baan met hoge 
windsnelheden op ongeveer 10 kilometer hoogte) mogelijk zwakker wordt door 
een afname van het temperatuurverschil tussen pool en tropen. Hoe trager de 
straalstroom meandert, hoe groter de kans dat hetzelfde weerbeeld langer blijft 
bestaan.  
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Rivieren 
 

’s Zomers neemt de kans op laagwater in de rivieren toe, terwijl in de winter juist 
de kans op hoogwater toeneemt. 
  
Orkanen en stormen 
 

Orkanen die bij Bonaire, St Eustatius en Saba, de zogeheten BES-eilanden, voor-
komen, nemen in kracht toe met gemiddeld meer neerslag. Orkanen hebben niet 
alleen invloed op Caribisch Nederland, maar kunnen dat ook hebben op Europa. 
Dit is al een keer gebeurd met orkaan Ophelia in 2017. Restanten van tropische 
orkanen kunnen ook de Noordzee bereiken en gaan gepaard met veel wind en 
neerslag.  
Het aantal stormen op de Noordzee neemt niet toe. Het nieuwe onderzoek laat 
geen toename zien van de windsterkte op de Noordzee en de daarmee gepaard 
gaande stormvloeden. 

  
Stedelijk klimaat 

 

Steden zijn 
meestal warmer 

dan de landelijke 
omgeving. Door 

de opwarming van 
de aarde wordt 

het ook in steden 
nog warmer.  

 
Daarnaast vormen 
extreme neerslag 

en droogte een 
steeds grotere 

uitdaging voor de 
stad.  

 

 
 
 
  Bron: 
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Kerst bij de Kapper 
 

Buiten was het guur weer en joeg de wind de sneeuw in het rond. 
Maar binnen, binnen in de warme kapperszaak… 

 

…speelde de radio zijn favoriete kerstliedjes. 
Kapper Sergio bezemde met ferme vegen de 

haren rond zijn kappersstoelen weg. Hard 
werken, die kerstperiode, maar ook bere-

gezellig. Zo meteen de laatste klant, en dan lekker 
een paar dagen genieten met de familie. 
 

Voor de deur stopte een taxi. De taxichauffeur hielp een oude dame uit de auto. Aan 
zijn arm bracht hij haar door de glibberige sneeuw naar de deur. 
‘Ha die Gerda, kom binnen meid!’ 
 
De deur ging snel weer dicht om de sneeuw en de kou buiten te houden. Over een uur 
zou ze door een andere taxi weer opgehaald worden. 
 
Gerda zakte neer in de kappersstoel. ‘Koffie was het hè, met melk en suiker?’ Ze 
knikte. 
 

De groeven in haar gezicht zagen er dieper uit dan anders, en haar ogen keken wat 
waterig in de grote kappersspiegel. Op zijn gemakje maakte Sergio een kopje koffie. 
‘’t Is koud hè Gerda.’ Ze knikte. 
 

‘Hoe is het ermee, Gerda?’, zei Sergio terwijl hij haar het kopje koffie gaf en achter 
haar ging staan. Ze keek hem in de spiegel aan. 
 

‘Moeilijk, Sergio, moeilijk. Ik wil niet klagen hoor, maar… ik mis hem zo.’ 
Ze keken allebei naar de stoel. De stoel waar hij altijd zat om de vrouwenblaadjes te 
lezen die op het tafeltje lagen. En naar het bankje buiten voor het raam, waar ‘ie dan 
altijd even ging zitten roken terwijl hij op haar wachtte. 
 

Sergio knikte. Ondertussen zette hij de benodigdheden voor het knippen en water-
golven klaar. 21 jaar knipte hij ze al. Ze kwamen altijd samen. En wat een lol hadden 
ze gehad met z’n drieën. Er had zelfs wel eens door een klant gevraagd of ze broers 
en zussen waren. Ja, zijn dag was al goed geweest als hij ’s morgens hun afspraak had 
zien staan in zijn agenda. 
 

‘Ga je nog wat leuks doen met de kerstdagen?’ Domme vraag. Ze hadden geen 
kinderen gehad en de meeste familie was al overleden. 
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Moedig keek ze hem aan. ‘Ik ga er het beste van maken, Sergio.’ 
 
Hij staarde naar de beslagen ramen. ‘Zelfde als de vorige keer?’ 

 
Ze knikte, maar toch aarzelde hij. Wat er nu in zijn hoofd rondspeelde. Dat kon toch 
niet? Maar, waarom eigenlijk niet? Waarom niet gewoon doen? 

 
Snel begon hij te praten, ratelen haast. ‘Zeg Gerda, wat als ik je eens een heel nieuw, 
ander, feestelijk kapsel geef. Met een verrassing? Nee, geen vragen stellen. Ik heb een 
plan! Vertrouw me!’ 
 
Ze keek hem nieuwsgierig aan. Toch ook met een klein glimlachje om haar mond. Die 
gekke Sergio ook altijd. 
 
Toen hij klaar was herkende ze zichzelf niet meer. Die blauwpaars geverfde lok, dat 
kon toch eigenlijk niet voor een dame van haar leeftijd… Maar, het had ook wel iets 
chiques. En Sergio had gezegd dat het goed bij haar ondeugend glinsterende ogen 
pastte. 
 
De taxi stond al een tijdje buiten te wachten. ‘Maar Sergio…’ 
‘Ssst, niets vragen, mijn plan is nog niet klaar!’ 

 
Hij hielp haar in haar jas en in de taxi. Hij smoesde wat met de chauffeur en keek haar 
nog een keer met een grijns aan. 
 
‘Morgen om tien uur word je opgehaald. Doe je feestelijke jurk aan!’ 

 
Op eerste kerstdag stapte Gerda ’s morgens nieuwsgierig en opgewonden in de taxi. 
Die stopte bij een huis dat ze helemaal niet kende. De deur zwaaide open en daar 
stond, met een rode kerstmuts op zijn hoofd en een enorme lach op zijn gezicht: 
Sergio! Hij kwam naar haar toe, kuste haar op haar wangen en nam haar mee naar 
binnen. 
 
‘Broers, zussen, neefjes en nichtjes. Vandaag hebben we een eregast, die ik speciaal 
uitgenodigd heb omdat ik het zo’n fijn mens vindt. Dames en heren: Gerda!’ 
 
Een beetje verlegen maar toch ook wel genietend ging Gerda 
op in de warmte van de familie. Een uurtje later keek ze 
dankbaar naar Sergio. Hij grijnsde terug en gaf haar zijn 
grootste knipoog. 
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Vanaf 1 juli  
2022 is het  
verplicht  
om in  

iedere  
woning in  

Nederland rookmelders op te  
hangen.  
 

Deze verplichting bestaat al langer voor  
nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving  
gaat ook voor bestaande bouw gelden. Bij  
brand vallen de meeste slachtoffers door  
het inademen van rook.  
 

Het invoeren van deze nieuwe regel heeft  
als doel het redden van levens. 
 

Alle bouwlagen van een woning dienen te  
zijn voorzien van een rookmelder.  
Daarnaast moeten ook besloten ruimtes  
waar een vluchtroute doorheen loopt, zijn  
voorzien van een rookmelder. 
 

De rookmelder plicht geldt al jaren in  
nieuwbouwwoning. Vreemd eigenlijk, want  
brand maakt geen onderscheid tussen  
nieuwbouw en bestaande bouw. De  
meeste slachtoffers vallen ‘s nachts door  
het inademen van rook.  
 

Het is namelijk zo dat je reuk ’s nachts niet  
werkt. Daarom is het uitrusten van je  
woning met voldoende rookmelders  
belangrijk.  
 

De rookmelders detecteren de rook wel en  
zullen je alarmeren. Je gehoor werkt nog  
perfect namelijk wanneer je slaapt. 

Het is nu duidelijk dat rookmelders verplicht  
worden voor iedere woning.  
Maar welke melders zijn geschikt?  
 
Hiervoor zijn een aantal functies belangrijk.  
In principe volstaat een melder met  
batterijen. 
 
We raden echter niet aan om een 
goedkope melder aan te schaffen waarvan 
de batterij na een jaar vervangen moet  
worden. Het is beter om een rookmelder  
met een levensduur van 10 jaar te nemen.  
Daarnaast is het in grotere woningen  
verstandig om melders met een  
koppelfunctie te kiezen.  
 
Een koppelfunctie zorgt ervoor dat alle  
melders afgaan bij een alarm. Voor wie nog  
een stapje verder wil gaan zijn er slimme  
melders.  
 
Deze melders geven ook een signaal aan  
een mobiele telefoon. Handig voor als je  
niet thuis bent. 

 

Voor uitgebreide informatie zie deze site: 
 

Rookmelders redden levens! – 
Rookmelders.nl 
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Kerst recept / Varkenshaas  
met bacon en abrikozenjam 
 

Je wilt niet weten hóe blij wij zijn dat het alweer 
bijna kerst is!  
 

Voor deze kerst staat er een varkenshaas 
omwikkeld met bacon en overgoten met een 
dressing van abrikozenjam en mosterd op het menu. Wij serveren hem met hasselback 
van zoete aardappelen en bimi, maar ook zelfgemaakte aardappeltoefjes zijn er 
bijvoorbeeld heerlijk bij! 
 

 

 Ingrediënten: 
 

 2 zoete aardappels 
 2 varkenshazen zo'n 350 gram 
 1/2 el cajunkruiden 

 1 el bruine basterdsuiker 
 6 plakjes bacon 
 400 g bimi 
 2 el abrikozenjam 
 1/2 el dijon mosterd

 

• 2 Personen / 45 min. En zo bereidt je het 
 

• Verwarm de oven voor op 200 graden. 

• Was de zoete aardappels en maak hele fijne inkepingen in de bovenkant, maar snij 
ze niet helemaal door. Bestrijk ze met olie en besprenkel met een snuf zout en 
peper. 

• Leg de zoete aardappels op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze in 45 
minuten gaar. 

• Wrijf ondertussen de varkenshaas in met de cajunkruiden en de bruine basterd-
suiker. 

• Rol de varkenshaas in de plakjes bacon. 

• Verhit een klein scheutje olie in een koekenpan en bak de varkenshaas hier zo'n 
10-15 minuten in. 

• Leg het vlees vervolgens in een ovenschaal en bak het nog eens 10-15 minuten in 
de oven. 

• Verhit een scheutje olie in een andere koekenpan en bak hierin de bimi in zo'n 4 
minuten gaar. 

• Haal de varkenshaas uit de oven en meng de abrikozenjam en de mosterd.  

• Verdeel dit over het vlees. 

• Dek de varkenshazen af met aluminiumfolie en zet ze nog 5 minuten weg om te 
rusten. Serveer ze daarna met de hasselback aardappels en de bimi.  

• Smakelijk eten. 
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Samenvatting 
 

Een (kerst)verhaal over 
behulpzaamheid, samenwerken en 
delen. Een engel laat een man zowel 
de hemel als de hel zien. Tot zijn 
verbazing lijken beide oorden op het 
eerste gezicht nogal erg veel op elkaar.  
 

Totdat hij beter kijkt...  

Als auteur van dit sprookje werd 
vermeld Jaap Westerbos. Uit diverse 
reacties op het plaatsen in de 
Volksverhalen Almanak blijkt dat het 
hier om een al wat ouder verhaal gaat 
dat in diverse religies opduikt.  
 
Jaap Westerbos is wat ons betreft bij 
deze de bewerker van dit verhaal. 

 
 

De maaltijd in hemel en hel 
Een (kerst) delen 
Een man verbaasde zich al sinds zijn jeugd over de dingen die de mensen elkaar 
vertelden over de hemel en de hel. Zo hoorde hij hen zeggen dat de hemel een 
goede plaats was en de hel een slecht oord. De hemel zat barstensvol engelen en 
heiligen, terwijl de hel overbevolkt was met duivels, kwade geesten en gemene 
lieden.  
 

De man wist niet goed wat hij hiermee moest. Volgens hem kon je slechts een 
oordeel over deze twee oorden hebben als je ze met eigen ogen had gezien. 
Op een nacht werd hij gewekt door een engel die hem vroeg: ‘Ben je er nog altijd 
zo op gebrand om het verschil tussen hemel en hel te weten?’ ‘Ja,’ antwoordde 
de man, ‘ik wil niets liever weten dan waar ik terechtkom als ik doodga.’ 
 
Hierop nam de engel hem bij de hand en samen vlogen ze door een dichte, 
eindeloze duisternis tot ze bij een gesloten poort aankwamen. De engel duwde de 
zware deur open en zei: ‘Dit is de hel. Houd je ogen goed open en zorg ervoor dat 
je geen detail mist.’ De man was zeer verbaasd. Er was, zoals hij verwachtte, geen 
duivel te zien in de hel, noch saters met bokkenpoten of eeuwige vuren waarin 
mensen brandden.  
 

Al wat hij zag was een gigantische zaal vol eettafels en elke tafel was volgeladen 
met de verrukkelijkste gerechten, schalen met het sappigste fruit, hoog opge-
stapelde taarten, de beste wijnen en de zachtste kazen. Zo ver hij kon zien zag hij 
mensen aan deze beladen feesttafels zitten.  
 

In eerste instantie benijdde hij hen, tot zijn blik op hun armen viel. Toen pas 
merkte hij op dat hun armen vanaf hun schouders veranderd waren in vorken.  
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En deze vorken waren zo lang dat, hoezeer de feestgangers er ook hun best voor 
deden, ze niet in staat waren het voedsel naar hun mond te brengen. Hun 
vruchteloze pogingen waren zo frustrerend dat ze paars zagen van woede, haat 
en honger. 
 

De engel nam de man opnieuw bij de hand en leidde hem naar buiten. Voor de 
tweede keer vlogen ze door een dichte, koude duisternis, tot ze bij een andere 
poort aankwamen. De engel stopte, zwaaide de deur open en riep: ‘Mag ik je met 
vreugde presenteren: de hemel!’ In eerste instantie raakte de man in grote 
verwarring, want de hemel zag er exact hetzelfde uit als de hel!  
 

Het was precies dezelfde gigantische ruimte, en ook hier stonden lange eettafels, 
volgeladen met de meest exquise gerechten uit alle delen van de wereld. Zelfs de 
feestgangers zagen er identiek uit: ook bij hen waren de armen veranderd in 
onhandige, lange vorken.  
 

Even dacht de man dat de engel een flauwe grap met hem uithaalde, totdat hij 
nog eens goed keek en het verschil opmerkte.  
 

De mensen in de hemel waren niet kwaad of hongerig, integendeel, ze lachten 
allemaal en waren goed doorvoed. Want deze mensen gebruikten allemaal hun 
lange gevorkte armen om hun buren te voeden. Ze werkten samen, ze hielpen 
elkaar en deelden het fantastische eten, zodat ze allemaal in gelijke mate aten, 
dronken en plezier hadden. 

 

 
 

December is voor de meeste mensen de gezelligste maand van het jaar. 
Vooral Kerstmis is een feest voor gelukkige, complete gezinnen die zich 
om de kerstboom verzamelen om de geboorte van Jezus te vieren, om 
lekker te eten en met elkaar te genieten. Maar niet voor iedereen is 
Kerst een feestje.  
 
We denken in deze decembermaand speciaal aan de alleenstaanden, 
de mensen die hun partner moeten missen, aan de gebroken gezinnen, 
aan de mensen die geen contact meer hebben met hun familie. Wij 
wensen u sterkte, maar vooral ook goede dagen!  

Angela Kok. 
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Wat is digitale nalatenschap 
 
Wie erft mijn digitale bestanden en 
accounts? 
 
Wanneer een dierbare overlijdt, erven 
nabestaanden vaak de eigendommen van 
de overledene.  
 

De één erft een aantal CD’s, de ander een mooi schilderij en de overige eigendommen gaan 
naar de kringloop. Maar hoe gaat dat met ons digitale nalatenschap? 
 
Digitaal testament 
 

In je testament beschrijf je wat je wilt dat er gebeurt met je bezittingen na je dood. Je geeft 
daarin aan wie wat erft en of je wil dat bijvoorbeeld je nabestaanden je dagboeken mogen 
inzien of dat deze na je dood vernietigd moeten worden. Daarnaast moet een beeldend 
kunstenaar of schrijver ook besluiten wie zijn oeuvre na zijn dood gaat beheren. Mogen 
foto’s worden gebruikt of afgedrukt, worden schilderijen verkocht of geschonken, wie erft het 
copyright van ontwerpen of het auteursrecht van een roman. 
 
Voor je digitale nalatenschap zijn er vergelijkbare besluiten te nemen. Wat gebeurt er met 
onze socialmedia-accounts en waar zijn we eigenlijk eigenaar van? 
 
Wie gaat mijn digitale nalatenschap beheren? 
 
Wie mag je e-mails lezen of wil je dat je e-mailaccount afgesloten wordt na je dood? 
 
Wat wil je met je foto’s en bestanden in de cloud of op google drive? 
 
Draag je je domeinnaam over? Wie erft je webbwinkel? 
 
Wat gebeurt er met je blog, je YouTube kanaal en je social mediaprofielen? 
 
Zie voor meer info de site ▼ 
 

Digitaal Nalatenschap (veiliginternetten.nl)  
                           Bron: 
en het filmpje van Brando Kwey ▼ 
 

https://veiliginternetten.nl/documents/119/Brandon_Kwey_over_digitaal_nalatenschap_-
_met_bumpers.mov 

https://veiliginternetten.nl/digitaal-nalatenschap/
https://veiliginternetten.nl/documents/119/Brandon_Kwey_over_digitaal_nalatenschap_-_met_bumpers.mov
https://veiliginternetten.nl/documents/119/Brandon_Kwey_over_digitaal_nalatenschap_-_met_bumpers.mov
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Let de super  

nog wel op de kleintjes?   
 

 
Erik Bogaards | Gepubliceerd: 04-11-2021 
 
Alleenstaanden geven meer uit aan voeding dan gezinnen en dat komt voor een 
deel door het aanbod in de supermarkt.  

 
Daarom vroegen we onze lezers: wat mist u daar?  
 
En wat doet u om zoveel mogelijk op de kosten te besparen? 
 
Volgens het Nationaal Instituut Budgetvoorlichting (Nibud) 
betaalt een gezin ongeveer € 4,20 per persoon per dag aan 
voeding. Een alleenstaande geeft daar veel meer aan uit: zo’n 
€ 6,60 per dag (zie tabel op de site).  
 
Dat komt onder meer door het aanbod in de supermarkt. Het 
aanbod van kleinere verpakkingen is beperkt, net als de aan-
biedingen. Naar aanleiding van een oproep op Plusonline.nl kregen 
we tientallen reacties van alleenstaanden, die zich vaak verbazen over en storen 
aan het aanbod in de supermarkt.  
 
Eén lezer schrijft: ‘Ik hoop dat u veel reacties ontvangt en dat er verandering in 
komt.’ 
 
Een ander: ‘Blij dat u dit opmerkt, want er zijn veel alleenstaanden in Nederland. 
Ik hoop dat er iets mee gedaan wordt.’ 
 

Bron: Plusonline 
 

Wilt u het gehele artikel lezen, kopieer dan deze ▼ link naar uw Pc:  
 
Let de super nog wel op de kleintjes? | PlusOnline 

https://www.plusonline.nl/consumentenrecht/let-de-super-nog-wel-op-de-kleintjes
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Sommige leden vroegen om meer van dit soort puzzels, bij deze dus. 
 

 

 

(Alweer) een vervelend voudje in puzzel De Brug nr. 5-2021. 
 

Nr. 10 in het oplossingsvakje  
 
had nr. 8 moeten zijn. 

 

De inzenders met als oplossing: TOBRTEK, trokken gewoon mee alsof ze Tobroek 
hadden ingevuld. Excuus voor het ongemak. 
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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 15 januari 2022 aan: 
 

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

De oplossing van de puzzel uit De Brug nr. 5-2021 is: ‘Tobroek’, en is gewonnen door Mw. 
A.C.C.G.G. Meerts, Nieuwegein. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u over-
gemaakt. 

 
Tobroek  
 

In het begin van de Tweede Wereldoorlog was Tobroek nog maar een kleine stad 
in de  Italiaanse  kolonie Libië, met ongeveer 2000 inwoners, maar van strategisch 
belang door de zeehaven. In 1940 stierf de Italiaanse maarschalk Italo Balbo in 
Tobroek toen zijn vliegtuig per vergissing werd neergeschoten door eigen troepen.  

 
Op 12 januari 1941 werd het 

veroverd door Britse, 
Australische en Nieuw-

Zeelandse troepen, maar werd 
daarna belegerd door Duitse 
en Italiaanse troepen onder 

commando van Erwin Rommel. 
Het kwam op 21 juni 1942, 

samen met een grote 
hoeveelheid voorraden in 

handen van de Italianen en 
Duitsers.  

Op 11 november 1942 werd Tobroek heroverd door de geallieerden.  
 

Bron: Wikipedia. 

mailto:advos@casema.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Itali%C3%AB_(1861-1946)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Italiaans-Libi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Italo_Balbo
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1941
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleg_van_Tobroek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rommel
https://nl.wikipedia.org/wiki/21_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geallieerden_(Tweede_Wereldoorlog)
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Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug / 2021 / 2022  

 

Dag/maand        Magazine  De Brug  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   01 december 2021 december     nr.        10 nr.        6  2021  ☺ 

 25 januari      2022  februari  nr.          1 nr.        1  2022 ☺ 

 22 februari maart  nr.          2  nr.        1  

 22 maart april  nr.          3 nr.        2 ☺ 

 26 april mei  nr.          4    

 24 mei juni  nr.          5 nr.        3 ☺ 

 28 juni juli/augustus  nr.          6   

 23 augustus september  nr.          7 nr.        4 ☺ 

 27 september oktober  nr.          8     

 25 oktober november  nr.          9 nr.        5 ☺ 

 29 november december  nr.        10 nr.        6 ☺ 

 

 

KBO  
de  

grootste 
senioren- 

organisatie 
van Nederland 

 

 

 
 

Werf een 

lid  

en maak  

de KBO 

gro(o)ter! 
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Die ene kaars: en andere verhalen voor advent en kerst 
 

Bundel met verhalen van elf verschillende auteurs over ver-
schillende onderwerpen, maar allemaal in het teken van advent 
en kerst.  
 

Zo vertelt Mirjam Schippers over slavernij en Janneke van 
Reenen neemt je mee naar Noord-Korea.  
 
En juist die verscheidenheid aan verhalen zorgt ervoor dat er 

eigenlijk voor iedereen, van welke leeftijd ook, wel iets passends tussen zit.  
 
Om zelf te lezen, maar ook geschikt om uit voor te lezen tijdens kerstvieringen op 
school of in een vereniging of in de kerk. 

 
 

Het huis tussen de appelbomen / Heidi Chiavaroli 
 
In 1865 raken schrijfster Louisa May Alcott (1832-1888) en 
Johanna Suhre bevriend als ze elkaar brieven beginnen te 
schrijven.  
 
In de tijd die volgt verdiept hun vriendschap zich en terwijl 
Louisa boeken schrijft, geeft Johanna haar gevoelens in 
gedichten weer.  
 

Als Victoria de gedichten ruim honderdvijftig jaar later vindt, is haar nieuws-
gierigheid geprikkeld. Samen met haar pleegzus Taylor bestudeert ze ze. 
 

En dan blijkt dat hun levens gelijkenis vertonen, waardoor die gedichten, samen 
met de brieven, een bijzondere uitwerking te hebben.  
 

Daarmee maakt auteur stilzwijgend duidelijk hoeveel kracht er in woorden schuilt.  
 

Met dank aan Anne Terwisscha van de 2e verdieping voor deze leestips. 



22     -     Kerstmis Bij Ons - De Brug - nr. 6 - 2021        
 

Kerst spreuken 
 
De boodschap van kerstmis is dat de zichtbare materiële wereld verbonden is 
met de onzichtbare geestelijke wereld. 
Anoniem 
 
Mensen maken zich zo druk om wat ze eten tussen kerst en nieuwjaar, maar 
waar ze zich werkelijk druk om zouden moeten maken is wat ze eten tussen 
nieuwjaar en kerst. 
Anoniem 
 
Soms denk ik dat we te veel verwachten van kerst. We proberen er alle 
vriendelijkheid en menselijkheid voor het hele jaar in te proppen. Ik houd ervan 
mijn kerst beetje bij beetje het hele jaar door te vieren. 
David Grayson 
 
Ik zou willen dat we iets van de geest van kerstmis in potten konden doen en 
elke maand zo’n pot konden openen. 
Harlan Miller 
 
Kerst zwaait een toverstok over deze wereld: alles is zachter en mooier. 
Norman Vincent Peale 
 
Kerstmis is een noodzakelijkheid. Er moet minstens een dag van het jaar zijn om 
ons eraan te herinneren dat we hier zijn voor iets anders dan wijzelf. 
Eric Sevareid 
 
Wie geen kerstmis heeft in zijn hart, zal het nooit vinden onder een kerstboom. 
Roy L. Smith 
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Antikerst gedicht 
 
Wat is een kerstgedachte? 
Kerstgedachte, 2 dagen in het jaar, 
Wat mogen we ervan verwachten? 
Dat we lief zijn voor elkaar? 
 
Pees en vree voor iedereen, 
Vergeten en vergeven, 
Sommigen kunnen nergens heen, 
Is dit een kerstgedachte geven? 
 
Familie, eten en gezelligheid, 
We zijn allemaal lief voor elkaar, 
Maar deze liefde raken we weer kwijt, 
Tijdens alle andere dagen van het jaar! 
 
De kerken zijn bomvol, 
Iedereen is aardig voor elkaar, 
Maar de kerken klinken hol, 
Tijdens alle andere dagen van het jaar! 
 
Vergeef mij deze gedachte, 
Tijdens deze periode van het jaar, 
Maar kan je anders verwachten, 
Als men slecht 2 dagen per jaar 
Een lieve gedachte heeft voor elkaar!!!                               
 
Rebora 
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Het bestuur wenst u allen een heel gezond 

en geweldig 2022 toe! 

 

Wij wensen u een jaar met elke dag 
veel zon 

 
en alleen maar positieve dingen  

als dat eens even kon. 
 

Veel liefde, vriendschap, gezondheid 
en geluk, 

 
dan kan uw nieuwe jaar zeker  

niet meer stuk. 



 



 


