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REDACTIONEEL 

 
Wij missen natuurlijk alle 
ontmoetingen in dit corona jaar, 
maar gelukkig kan de redactie u in 
dit nieuwe nummer van de 
Wegwijzer weer informeren en een 
verbinding zijn tussen de leden. In 
dit nummer verschillende verhalen 
over hoe een aantal leden zich 
tijdens de corona periode bezig hield 
met allerlei karweitjes en hobby’s. 
Het laat ons zien dat wij niet bij de 
pakken gaan neerzitten. Misschien 
helpt dit anderen weer aan nieuwe 
ideeën.   

Als redactie proberen wij met de 
Wegwijzer contact te zijn tussen de 
leden en op die manier, ondanks 
corona, verbinding te maken. Blijf 
daarom uw redactie voorzien van 
interessante of leuke kopij. Wij 
wensen u veel leesplezier.  

 
LET OP: 

 
Kopij voor de Wegwijzer 2020-4 
uiterlijk 15  november  2020 naar: 
 
Leen en Geri van der Weijde 
Vierwoudstedenmeer 154 
3346 JP Woerden 
Email: gerivanderweijde@gmail.com 

 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
Marty Alkema 
St.  Hubertus 25 
6713 JN Ede 
Email: marty.alkema@gmail.com  
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Wie kan iets genieten buiten Hem? 
Prediker 2:25b 
 
Prediker zegt hier, dat wij het niet in 
onze macht hebben om te kunnen 
genieten. Genieten is een gave van 
God ( Prediker 3:13 ) zonder dat 
God ons helpt, is eten, drinken, 
vakantie en gezelligheid zo leeg. Wij 
hebben Zijn nabijheid en Zijn 
principes nodig! 
 
Veel mensen denken dat God en 
genieten tegenstellingen zijn. Hoe 
kunnen we nu genieten als  Prediker 
12:14 zegt dat wij rekenschap af 
moeten leggen van onze daden? 
 
God ontneemt ons onze pleziertjes 
niet. Hij weet wat werkelijk plezier is. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Binnen Zijn grenzen mogen wij met 
volle teugen genieten. 
In relatie met onze Schepper kunnen 
wij genieten van mooie muziek, van 
de mooie natuur, van onze kinderen, 
van fijne vrienden, enz. 
 
En als die dingen er niet zijn? Dan 
kunnen wij nog genieten van God 
Zelf, van Zijn liefde, van de rijkdom 
van Zijn genade, van het feit dat wij 
een geweldige toekomst hebben. 
Mensen die kunnen genieten van het 
leven, zijn blij met wat ze hebben en 
mopperen niet over wat ze niet 
hebben. 
 
Bent u zo’n bevoorrecht mens, dat u 
kunt genieten? Geniet vandaag met 
God. 
 
Bron: Dagboek ‘Overvloedig Leven’ 

MEDITATIE 

Door Tineke Paulus 

Thema: Kunt u genieten? 
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Ik wil afsluiten met het volgende 
bemoedigende lied: 
 
Vreugde of blijdschap, droefheid of 
smart? 
Er is een God. Er is een God. 
Stort bij Hem uit, o mens toch uw 
hart. 
Er is een God, Die hoort. 
Ga steeds naar Hem om hulp en om 
raad. 
Wacht niet te lang ‘t is spoedig te 
laat. 
Dat niet door twijfel ‘t hart wordt 
verstoord. 
Er is een God, Die hoort. 
 
God schonk Zijn Zoon in Bethlehems 
stal. 
Heer van het Al, Heer van het Al. 
Hij droeg verneed’ring, smaad  
zonder tal, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heerser van ‘t gans heelal. 
Want onze Schepper, Koning der 
aard, 
heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet 
gespaard. 
Ga dan naar Hem, nu ‘t morgenlicht 
gloort. 
 
Hij is de God, Die hoort. 
Van oost tot west, van zuid tot 
noord, 
Mens, zegt het voort. Mens zegt het 
voort! 
Wordt  ‘s Heeren liefde alom 
gehoord. 
Mensenkind, zegt het voort! 
Dwaal niet in ‘t duister, ga niet 
alleen. 
Maar zoek het heil bij Jezus alleen. 
Dat al uw hoop op Hem is gericht: 
Jezus is ‘t eeuwig Licht.
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In juli heeft het bestuur weer 
vergaderd. De strenge maatregelen 
i.v.m. corona waren iets versoepeld 
en we konden binnen de gegeven 
nieuwe richtlijnen op een veilige 
manier vergaderen. Veel was er niet 
te bespreken, want er was geen 
voorjaarskamp geweest, geen 
Algemene Ledenvergadering en er 
waren ook geen reizen en kampen. 
En over het geannuleerde 
najaarskamp hoefden we ons ook al 
niet druk te maken.  
Zoals ik in de vorige 'Van de 
bestuurstafel' al schreef, hopen we 
dat het voorjaarskamp op camping 
De Roggeberg in Appelscha volgend 
jaar wel kan plaatsvinden. Maar is er 
dan al een vaccin, en niet minder 
belangrijk, is dat dan ook voor 
iedereen beschikbaar? We wachten 
af. 
Het najaarskamp en de Algemene 
Ledenvergadering in september op 
camping 't Weergors in  
Hellevoetsluis hebben we eveneens 
moeten annuleren, maar ook van dit 
kamp hopen we dat het volgend jaar 
kan doorgaan. 
 
Het bestuur verwacht en hoopt dat 
volgend jaar de reizen en kampen 
wel kunnen doorgaan. Daarom treft 
u bij deze Wegwijzer de Reisspecial 
aan. 

 
Het niet doorgaan van de beide 
ledenvergaderingen in april en in  
 
 
 
 
September a.s. stelde ons voor 
problemen. Voor de vergadering in 
april stonden diverse punten op de 
agenda die niet konden worden 
behandeld. Dat zijn o.a. de 
benoeming van Jan de Wit als 
bestuurslid en de herbenoeming van 
Tineke Paulus tot voorzitter. De 
benoeming van bestuursleden is 
volgens de statuten voorbehouden 
aan de Algemene 
Ledenvergadering. 
Gelukkig bestaat er artikel 2.8 van 
het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt 
dat regels in o.a. statuten niet van 
toepassing zijn voor zover dit in de 
gegeven omstandigheden naar 
maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
We kunnen veilig stellen dat de 
gegeven omstandigheden als de 
huidige coronacrisis hierop van 
toepassing zijn. 
Gezien de hiermee wettelijk gegeven 
mogelijkheid om af te wijken van de 
statuten vanwege de coronacrisis en 
omdat het bestuur voor de 
ledenvergadering van april al had 
voorgesteld om Jan de Wit te 
benoemen tot bestuurslid en er door 
de leden geen tegenkandidaten 
waren voorgesteld, heeft het bestuur 
hem in haar vergadering van 15 juli 
2020 benoemd tot bestuurslid, 
waarmee het bestuur weer uit de 

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
Door Leen van den Berge 
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statutair voorgeschreven vijf leden 
bestaat. 
Daarnaast had Tineke Paulus in april 
haar driejaarlijkse termijn als 
voorzitter volgemaakt en zich 
herkiesbaar gesteld. Het agendapunt 
van haar herverkiezing is eveneens 
niet behandeld. Het bestuur heeft er 
mee ingestemd dat Tineke aanblijft 
als voorzitter, in ieder geval tot de 
eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Zo zijn er meerdere zaken dit jaar 
waarvan we vanwege de 
coronacrisis moesten afwijken van 
de statuten zoals het annuleren van  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Algemene Ledenvergaderingen 
dit jaar en het niet ter goedkeuring 
voorleggen aan de leden van het 
jaarverslag en de jaarrekening over 
2019. Uiteraard komen deze in de 
eerstkomende ledenvergadering aan 
de orde. Wanneer dit zal zijn weten 
we op dit moment nog niet. 
 
Iedereen veel sterkte toegewenst, in 
het bijzonder voor hen die, direct of 
indirect, met de gevolgen van de 
coronacrisis zijn getroffen. 
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De dakloze 
Een dakloze is een vreemd 
fenomeen  
Hij heeft met een dakbezitter weinig 
gemeen 
 
Het is een mens zonder huis of 
eigen woning 
voelt zich met een flinke doos al een 
ware koning. 
 
Terwijl de huiseigenaar zit met 
allerlei,  
financiele vragen, hoeft de dakloze 
slechts zijn bezit op de rug te 
dragen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hij loopt van portiek naar  
portiek voor een droge  
en wordt van gemeentelijke 
heffingen niet meer gek. 
 
Hij draagt zijn lot met zo veel 
genoegen 
en hoeft voor de hypotheek niet te 
zwoegen. 
 
Geen onderhoud, reparaties of 
ander gemier 
Nee, slechts een kartonnen doos, of 
wat krantenpapier. 
 
 
Dichter is onbekend

ALLERHANDE 

Een rubriek met van alles en nog wat 
 
Ingestuurd door Selien Bijl 
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Mijn naam is Nel de Hoop. 
Ik woon in de Krimpenerwaard 
gemeente Stolwijk, dat ligt onder de 
rook van Gouda. 
Die plaats is beroemd om zijn kaas. 
 
Sinds 2005 ben ik weduwe, mijn 
opleiding is niet verder gekomen dan 
de huishoudschool. 
Toen moest ik thuis komen helpen, 
dat heb ik tot mijn trouwen gedaan. 
Mijn man had een eigen zaak in 
keukens, wand- en vloertegels en 
sanitair, waar ik ook in meegewerkt 
heb. 
Dus heb ik nooit een echte baan 
gehad. 
 
Wij mochten samen 5 kinderen 
ontvangen, 4 jongens en 1 meisje. 
Nu is het uitgebreid met 13 
kleinkinderen en 8 
achterkleinkinderen. 
 
In 2009 ben ik lid geworden van de 
CCC en daar heb ik nog nooit spijt 
van gehad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De eerste jaren heb ik verschillende 
buitenlandse reizen gemaakt. 
Maar nu beperkt het zich tot 
binnenlandse reizen en de 
voorjaars- en najaarskampen waar ik 
erg van geniet. 
De sfeer is altijd gezellig en dat de 
bijbel open mag gaan is een 
pluspunt. 
Daar mogen we door gesterkt 
worden voor de reis door dit leven. 
Ik hoop dat ik nog verschillende 
jaren mag genieten van de 
activiteiten van de CCC. 
 
In de volgende wegwijzer gaan jullie 
kennis maken met  
Annie van Otterloo- Penning. 
 
Ik groet jullie allen en we hopen 
elkaar weer te ontmoeten op het 
voorjaars kamp  D.V.2021. 
 
 
Nel de Hoop-Graveland 

  

JE GEZICHT KEN IK WEL  

MAAR….. 
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Bij het napluizen van oude Wegwijzers kwam ik in nummer 1 van 1996 een 
stukje van mezelf tegen. Het was een persoonlijke ontboezeming n.a.v. een 
artikel in het weekblad Elsevier. Daarin typeerde een journalist het kamperen 
als ‘een hobby van masochisten’.  
Ik voelde me toen geroepen om in ons clubblad onderstaande reactie te 
schrijven.   

 
 

 

 

 

 

 
 

KAMPEREN 
 

Gezeten in onze KIP DE LUXE met ringverwarming en cassettetoilet, 

zwerven mijn gedachten – na het lezen van dit artikel in Elsevier – naar 

vroeger, de tijd van vlak na de oorlog. 

M’n vriend en ik trokken – te voet – vanuit de Betuwe langs de door 

oorlogsgeweld geteisterde dorpen van de Veluwe.  

Op onze rug een kakigroene ransel, gevuld met een dito tentje, 2 wollen 

dekens en enkele pannetjes uit moeders keuken, stapten we martiaal over de 

Veluwse wegen. 

Aangezien campings nog niet bestonden,  

kreeg ons tentje, na welwillende 

toestemming van boer of boswachter, een 

plekje in bos of weiland. 

Ons mobiele onderkomen had 

binnenmaten van 200x100x75, dus je 

króóp niet naar binnen maar je schóóf 

erin.  

Dat tentje, eens behorend bij de uitrusting 

van het geallieerde leger, had wel een 

bagagepunt, maar de voorkant was volledig open. Je zette het tentje dus van de 

wind af en als het ’s nachts regende sliep je met opgetrokken knieën. Bij droog 

weer lag je met je hoofd buitenboord. Lekker fris … en gezond. 

 

UIT DE OUDE DOOS 
 

Door Ton Hendriksen 

‘Het duurt niet lang meer of kamperen  

- een hobby van masochisten - wordt de 

meest verrukkelijke luxe vorm van 

vakantie vieren’. Ziedaar de ondertitel 

van een Elsevier-artikel van juli 1995. 
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Ons dagelijks menu was ook ‘gezond’, zij het misschien wat eenzijdig: 

dagelijks aardappels, uitgebakken spek en appelmoes. Dit alles bereid op een 

klein primusje. 

In onze eet- en slaaptijden zat wel variatie. We hadden geen horloge, dus als 

er iemand langs kwam, vroegen we hoe laat het was en anders bepaalden we 

bij benadering de tijd met behulp van zon en kompas. 
 

Aangezien campingvertier toen nog verre toekomstmuziek was lagen we 

meestal vroeg onder de wol. 

Over muziek gesproken, we hadden al wel - hoe modern - de beschikking over 

een zelfgebouwde ‘kristalontvanger’, u weet wel, zo’n voorwereldlijk radio-

ontvangertje, gemaakt van een kristalletje en een spoeltje op een plankje. De 

bijbehorende koptelefoon deelden we broederlijk, ieder één oor. 
 

Nú, na zo’n 50 jaar, wegdromend in onze meer dan comfortabele mobiele 

bungalow, bij een zoetgevooisd radiomuziekje uit een stereosetje met 

afstandsbediening, vraag ik me af: Was dat toentertijd nou de door Elsevier 

vermeende zelfkwelling?  

Natuurlijk was het geen luxe, maar wel … de meest verrukkelijke vorm van 

vakantie vieren.
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Stroopwafels bakken 
 
Onderstaand recept is al tientallen 
jaren oud. Mijn moeder gebruikte dit 
al in mijn jeugdjaren om heerlijke 
stroopwafels te bakken. Op de 
camping vinden de gasten dit ook 
een zeer heerlijke wafel. 
Ingredienten voor het deeg: 
500 gram patentbloem, 250 gram 
margarine, 100 gram witte 
basterdsuiker, 1 ei, een theelepel 
kaneel en een theelepel zout. 
De margarine zacht laten worden, 
niet smelten en met de suiker ei en 
kaneel door elkaar roeren. Op het 
laatst de bloem er doorheen kneden.  
Van dit deeg maak je balletjes van  
30 gram. Dan heb je ongeveer 30 
wafels. 

 

Voor de vulling gebruik je 125 gram 
roomboter, 300 gram witte 
basterdsuiker, 165 gram Zeeuwse 
Boerin keukenstroop en een 
theelepel kaneel of iets meer naar 
eigen smaak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze massa smelt je op een laag 
vuurtje tot een egaal geheel. 

 

Voor het bakken heb je natuurlijk een 
stroopwafelijzer nodig. Mijn moeder 
deed dit nog met een knijpgeval op 
het gasstel maar tegenwoordig doe je 
dit net zo gemakkelijk met een 
elektrisch ijzer.  
Leg het balletje iets over het midden 
en druk het ijzer dicht. Niet helemaal 
plat duwen want dan krijg je de wafel 
niet doorgesneden. 

MIJN FAV0RIETE RECEPT 

Martin Konijn 
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De temperatuur en de tijd van bakken 
moet je zelf uitproberen. Zelf zet ik 
hem bijna op de hoogste stand en 
ongeveer een minuut bakken. 
 
Als de wafel mooi van kleur is haal je 
hem met een breed koksmes van het 
ijzer en leg je hem op een snijplank. 
Dan leg je weer een nieuw 
deegballetje in het wafelijzer.  
Voor een mooie ronde vorm zet je er 
een ringvorm op van 8 cm. doorsnee. 
Daarna snijd je met het scherpe 
koksmes de wafel doormidden.  

Uit het strooppannetje schep je een 
beetje stroop in het midden van de 
wafel en leg je de andere helft er 
bovenop. 
Iets aandrukken en af laten koelen. 
Heerlijk bij de koffie. 
De kruimels die afvallen bij het 
rondsteken zijn een lekkernij voor de 
kleinkinderen. 
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De corona heeft wel wat met mij en u gedaan. Veel thuis zijn en geen 
bezoekjes bij vrienden en familie. Ook al de verenigingsactiviteiten zijn 
gestopt. Gevolg een lege agenda. Maar er zijn nog genoeg klusjes in en om 

het huis te doen, dus elke dag maar wat doen. 
Vorig jaar op de CCC vakantie reis naar Bosnië 
en Kroatië mocht ik het 
reisverslag maken.  
Ik had er geen ervaring 
mee maar met 
volhouden is het toch 
gelukt. Door deze 
nieuwe ervaring heb ik 
een fotoboek van een 
55- jarige huwelijk van 
een bevriende familie 

gemaakt. 
Nu ben ik bezig om een fotoboek te maken van een 
werkbezoek aan onze dochter in Guinee-Bissau.  
Wij (vader en zoon) zijn eind november via Gambia en 
Senegal gereisd en hebben veel van die landen 
gezien. De wegen zijn er zeer slecht. Wel hadden wij 
een doel, om te gaan helpen bij het project Jedidja in de plaats Buba.  

Er moest een nieuwe reproruimte en kantoor 
worden voorzien van elektrische bedradingen, 
verlichting en stopcontacten. Om een fotoboek 
hiervan te maken moest ik maar liefst 1500 
foto’s uitzoeken. Maar door de lege agenda en 
het vele binnen zitten lukt het wel. 
Acht jaar geleden ben ik met vroegpensioen 
gegaan, ik heb mijn oude accordeon en muziek 
weer opgezocht. De muziek was van 60 jaar 

terug en niet zo herkenbaar. Ik had nog wel leuke elektronische orgelmuziek. 
De linkse orgel partij ben ik nu aan het herschrijven naar de baszijde van de 
accordeon. Nu heb ik weer wat leuke zeemans liedjes erbij. 
 
Adrie van Helden en D.V. tot ziens op het eerst mogelijke CCC kamp.

DIVERSE ARTIKELEN IN 

CORONATIJD 
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CORONA-HUMOR 
 

Afgelopen dinsdag was dus de 
inburgeringsceremonie van Janina*. 
Nou ja, ceremonie, dat viel enigszins 
tegen de ‘ceremonie’. 
Zoals jullie misschien weten, heeft 
Janina* vorig jaar een aanvraag 
gedaan voor naturalisatie tot 
Nederlander. Zo'n aanvraag kost een 
kleine 900 euro (!). Begrijpelijk als je 
beseft wat de Staat daar allemaal 
voor doet! Naast het vergewissen van 
de afwezigheid van een crimineel 
verleden of heden van de aanvrager, 
moet normaal gesproken ook het 
papierwerk van 
inburgeringscursussen en 
taalvaardigheid worden nagevlast. In 
Janina's geval verviel dat laatste 
echter, omdat het tenminste drie jaar 
getrouwd zijn met een Nederlander 
én het behalen van een HBO-diploma 
op een Nederlands instituut linea 
recta naar de stemgerechtigdheid 
leidt. We stelden ons dan maar voor 
dat voor de inburgeringsceremonie 
op het stadhuis kosten nog moeite 
gespaard zouden worden. En 
inderdaad, we lazen over een zaal, 
waarin vrienden en familieleden 
applaudiserend hun steun konden 
betuigen, nadat de met ambtsketen 
omhangen burgemeester zelf de 
kersverse landgenoten de plechtige 
eed aangaande de rechten en 
plichten van het Nederlands 
staatsburgerschap had afgenomen.  
Champagne zou nadien ontkurkt  
worden, het Wilhelmus aangeheven. 
Toen in het voorjaar bekend werd dat 
Z.M. Willem Alexander instemmend  
had gereageerd op Janina's 
aanvraag,  

 

verheugden wij ons erg op deze 
belangrijke mijlpaal. Het Covid-19 
virus gooide echter roet in de 
Nederlandse prak, en met een 
ondertekende brief kon Janina de 
zaak afdoen, aangezien alle 
bijeenkomsten waren afgelast. 
Helaas. 

Maar de gemeente Schooierdam* is 
niet voor één gat te vangen, zo bleek. 
Janina werd afgelopen vrijdag 
gebeld. Er kwam tóch een kleine 
ceremonie, maar het is al komende 
dinsdag, en zou maar 10 minuten 
duren. Ja, man en kind mochten mee. 
‘Kind’ dan maar eerder uit de 
peuterspeelzaal gehaald, en hij zou 
dan 's middags maar wat later 
moeten gaan slapen, want dit 
fotomoment mag niet gemist worden. 
Voor ons geestesoog betraden we 
een feestelijk aangeklede zaal waar 
vlaggen met de heraldische schilden 
der Twaalf Provinciën de muren 
zouden sieren. Wellicht een korte 
film, waarin het internationale belang 
en de grootste wapenfeiten van onze 
kleine maar trotse staat de revue 
zouden passeren, zou vertoond 
worden. De burgemeester zou 
wellicht achter glas of tenminste via 
een videoverbinding de ceremonie 
leiden. De militaire kapel zou via een 
audioverbinding het Wilhelmus door 
speakers kunnen laten schallen... 

Maar de werkelijkheid was iets 
anders. Bij de balie moest er even 
gezocht worden, o ja, ja ga maar naar 
de wachtkamer, u wordt geroepen. 
Die zag eruit als een bouwplaats, 
afgezet met rood-witte linten.          
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Op de afgesproken tijd riep er 
niemand, dus nog eens nagevraagd. 

Na een kwartier riep een vrouw 
vanachter de balie. Ja, even kijken 
hoor, wanneer was u ook alweer 
gebeld? O ja, u moet nog even 
wachten, ik roep u. Na nogmaals een 
kwartier, wat was het warm in onze 
nette kleren, werd mevrouw "Janina* 
eh... Vradimlova Kaplenko" 
geroepen. Nou daar kwam het. We 
hoorden het trompetgeschal al in de 
verte! 

Maar nee: het beste mens achter de 
balie nam de papieren ter hand en las 
pardoes de tekst op het dokument 
voor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Hierbij zweer ik, alle rechten en 
plichten van het Nederlanders 
staatsburgerschap te vervullen",  

ja mevrouw u hoeft alleen maar te 
antwoorden: "Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig". 

Dat werd gedaan. 

"Gefeliciteerd met uw 
Nederlanderschap! U kunt gelijk uw 
paspoort à 75 euro aanvragen. Alleen 
pinnen." 

Welkom in Nederland. 

* de echte namen zijn om privacy 
redenen iets gewijzigd. 

Dit waar gebeurde verhaal is ingestuurd door 
Piet en Riet den Hertog 
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De commissie voorjaarskamp 2020 
Appelscha had ondanks het cancelen 
van het Voorjaarskamp regelmatig 
contact met elkaar. Zo is het idee 
geboren om als commissie elkaar te 
ontmoeten op een camping. Op 
Camping Kweetal was er ruimte en 
konden de corona maatregelen in 
acht worden genomen. Een prachtige 
camping met de fantastische 
eigenaar Lammert Blokhuis, die ons 
zeer behulpzaam was met het 
gebruiken van de schitterende 
vergaderzaal, zowel voor de 
kerkdienst die we konden volgen via 
live-stream, met koffie na zoals dat 
hoort bij de CCC, als ook voor 
spelletjes ’s avonds. En dat in een 
week waar het nogal eens regende 
kwam dat goed uit. Wij hebben er 
nagenoeg geen last van gehad. En 
wat hebben wij veel leuke en mooie 
dingen gedaan, wat dacht u van; 
varen op de Giessen in een Chinese 
praam, op de ‘Boertoer’ in 
Giessenburg in de Graanbuurt, het 
zilvermuseum in Schoonhoven met 
nog een bezoek aan de 
Barthlomeüskerk, het baggermuseum 
in Sliedrecht, ook daar de 
“Dijksynagoge” bezocht, prachtige 
fietstochten over de dijken, naar slot 
Loevestein, lekker ijs gegeten bij de 
boer en bij de “buurman” in 
Hardinxveld Giessendam. 

Heerlijk geluncht bij de Wielewaal 
met een pracht van een natuur- 
museum, spelletjes gedaan, en ook 
serieus gespeeld met de ‘kaarten op 
tafel’, Jeu de boules, pannenkoeken 
bakken voor elkaar, echt het was een 
geweldige mooie week. Ondanks de  

corona konden wij dan toch nog met 
vakantie van 01 tot 11 juli 2020. Maar 
aan alles komt een eind en dan is 
daar het moment dat je zegt:” Hey 
Google, alles uit”.  

En inderdaad alle lichten gingen uit in 
de prachtige zaal van Kweetal. De 
vakantie zit erop, en wat was het 
goed en fijn om zo met elkaar 
ondanks de cCoronacrisis bij elkaar 
te zijn. En na regen komt  
……………….zonneschijn. 

 

 

Ingestuurd door: Jan de Wit
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Ik wil hier niet altijd mee doorgaan 
Geri en Leen van der Weijde (beiden 
76) uit Woerden zijn bezig met het 
digitaliseren van 2000 dia's. 
 
Het kwam er nooit van. We hebben 
minstens tweeduizend dia's van 
vroeger die we al lang wilden 
sorteren. Toen de coronacrisis 
begon, zijn we toch maar begonnen: 
we hebben een diascanner gekocht 
en zijn iedere dag een paar uur 
bezig met het sorteren van de 
mooiste foto's. 
 
Het laat ons terugdenken aan 
vroeger: veel van de foto's zijn vijftig 
jaar geleden gemaakt, toen onze 
kinderen klein waren. Dat terugzien 
is ontzettend leuk.  

Maar we zijn wel streng in de 
selectie: van een natuurfoto bewaren 
we er maximaal één. We kijken 
liever naar foto's met mensen. Onze 
favorieten: de babyfoto's van de 
kinderen en een vakantie naar 
Hongarije en Roemenië. 
 
Wat we vinden, sturen we naar 
familie en vrienden, vooral naar onze 
kinderen en mijn zus. Zo houden we 
een beetje extra contact met ze. 
Maar hoe leuk dat ook is, ik wil hier 
niet altijd mee doorgaan: als het 
klaar is, is het klaar. We hebben 
bovendien al beloofd het apparaat 
uit te lenen aan iemand anders. 
Maar misschien maak ik hierna wel 
een fotoboek van de mooiste 
plaatjes die we hebben gevonden." 

 
  

Foto: Arie Kievit, artikel geplaatst in Trouw 30-4-2020. 
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Hierbij enkele tips.  
  
Tip 1. 
 
Maakt U wel eens groente of fruit  voor in de diepvries en gebruikt U 
daarvoor plastic zakjes, dat worden meestal geen mooie stapelbare pakjes, 
neem boterkuipjes mooi lekvrij en heel goed stapelbaar, voor grotere porties 
gebruik dan pakken van frisdrank melk of iets dergelijks, is het pak te groot 
knip er iets af en dichtvouwen, schrijf de datum en wat er in zit er op, zo 
weet U altijd wat het eerst op moet.  
 
Tip 2 
 
Gebruikt U koffiemelk in cupjes bewaar deze niet in de koelkast, veel  
kans dat de koffie gaat schiften het is mij meerdere keren overkomen en 
deed ze daarom weg, het koude melk en hete koffie is daarvan de oorzaak, 
in de winkel liggen ze ook niet in de koeling en hoeft het thuis ook niet. 
 
Tip 3 
 
Als U aardappelen kookt giet het water dan niet door de gootsteen  gebruik 
het voor de jus, wordt het ook noch iets gebonden. Sommig soorten 
groentenat zijn ook heel goed te gebruiken, dan worden er geen waardevolle 
stoffen weg gespoeld. 
 
Vriendelijke Groet  
Jantina Jonkma 
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