
 

Gefeliciteerd! U heeft 

hem hier voor u liggen, de 

enige echte krant met   

alle ins en outs over het 

zilveren huwelijk van 

Kees en Ineke van 

Egmond! 

Vijfentwintig (!) jaar, maar 

wat moet je dan eigenlijk? 

Het was een vraag waar 

wij als kinderen 12,5 jaar 

geleden al een antwoord 

op wisten. Of eigenlijk, 

waar onze ouders al een 

antwoord op wisten. 

Hadden ze niet tegen 

elkaar gezegd op de 

huwelijksreis naar Kreta 

dat ze hier 25 jaar later 

weer terug zouden komen 

om hun huwelijk weer te 

vieren? Dat verhaal 

hebben ze ons maar één 

keer hoeven te vertellen 

uiteraard! 

En zo gaat dus heel de 

familie C. van Egmond 

volgende week voor maar 

liefst acht dagen naar 

Kreta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En alsof het nog niet 

genoeg is, huren ze ook 

nog een complete boot af 

om dit alles te vieren met 

de mensen die dicht om 

hun heen staan, wat een 

zegen! 

We zijn dankbaar dat God 

onze ouders de afgelopen 

25 jaar gespaard heeft in 

alle voor- en tegenspoed. 

De trouwtekst van 25 jaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geleden is dan ook erg 

toepasselijk: 
 

“Bij de eeuwige 

God zijn jullie 

veilig, Hij draagt 

jullie in Zijn 

armen ” 

Deut. 33:27a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze krant een 

overzicht van de 

afgelopen 25 jaar, 

beschreven door familie, 

vrienden en kinderen. We 

hopen dat u met veel 

plezier deze krant zal 

lezen en mag genieten van 

de verdere feestavond! 

Verder vindt u hieronder 

een koffiebon om nog 

eens rustig na te praten 

met het zilveren 

bruidspaar over de 

afgelopen jaren. 

Een hartelijk groet, 

Job, Marjan en Marco, 

Klaas en Edith, Rik en 

Joanne, Bart en Sam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAN  EGMONDS   
ZILVEREN  JUBILEUMKRANT 

“Mannen onder 

elkaar” 

lees verder op pagina 2 

 
 

10 oktober 1991 

 

10 oktober 2016 

Fotoreportage:  

“een voor een” 
pagina 4 

 

HET WEER IN… 

KRETA 

Zonnig, droog en warm! 

Koffiebon  

 

Geldig tot 10 oktober 2041 
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Colofon 

Verschijnt elke 25 jaar, 

volgende editie verschijnt op 

10 oktober 2041. 

Fotografie: 

Jan en alle man. 

Eindredactie: 

Marjan van der Stoep 

Job van Egmond 

Nabestellen foto’s?  

Marco van der Stoep  

Klachten bezorging? 

Edith de Glint 

Dank aan eenieder die een 

bijdrage heeft geleverd aan 

deze krant. 

Als je thuiskomt van vakantie 

ligt er altijd een stapel post, 

kranten en allerlei 

koopverleiders. Ongetwijfeld is 

er ook mail, maar omdat ik nog 

uit het “papieren” tijdperk 

stam, komt dat een dag later. 

Een vraag van Marjan: of wij 

wat willen schrijven over 25 jaar 

Kees en Ineke en het hoefde 

niet zo lang te zijn. Nee zeggen 

is geen optie, dus na een dag 

maar een mailtje gestuurd. 

Maar dan… 

Door Paul de Wit 

Als “mannen onder elkaar” 
weet ik wat meer over Kees te 
vertellen dan over Ineke. Ik 
vertrouw er dus op dat 
anderen Ineke wat meer in 
het spotlicht zullen zetten. 

Kees is een mens met veel 
talenten. Zijn liederen zijn 
wijd en zijd vermaard. Zo is hij 
de componist van ons 
familielied: “t Is moeilijk 
bescheiden te blijven, als je zo 
goed bent als zij. ’t Zijn 
allemaal De Witten, een hele 
lange rij...” Zo maak je je snel 
populair, toch? 

 

“ Hij gaat al 

zolang met ons 
mee, dat hij een 
beetje op het 
gezelschap is  
gaan lijken.” 

 
Zingen doet hij ook graag. 
Niet alleen zijn eigen liederen 
op feesten en partijen, maar 
ook andermans werk op 
concerten van Chris de Burgh, 
Moody Blues enzovoort. Hij 
kent zijn klassiekers! 

 
De 3e vrijdag (niet te 
verwarren met de dinsdag) in 
september is het in onze 
familie “broederdag”. Dan 
gaan de mannen een dag op 
stap. Kees is altijd van de 
partij. Hij liet ons o.a. kennis 
maken met Katwijk en de 
Arena. Welhaast traditioneel 
op die dag is het raadspelletje 
tijdens het eten voor de ober: 
wie is er geen broer maar een 
zwager. Ze halen hem er 
tegenwoordig niet meer uit.  

 
Hij gaat al zolang met ons 
mee, dat hij een beetje op het 
gezelschap is gaan lijken. 

Ad rem is ’t ie ook. Maar 
tijdens de broederdag van 
vorig jaar deed Lijpe Leo hem  
met een mond vol tanden  

 
staan. Wij zullen er niet over 
uitweiden, vraag hem er maar 
naar.  

Kees is ook sportief. Al vele 
jaren volleybalt hij bij wat nu 
Volley2B heet. Ik heb het 
genoegen daar een aantal 
jaren van zeer dichtbij getuige 
van te mogen zijn. Een bal op 
“Hoog buiten” kon je altijd bij 
Kees kwijt. Hard werkend, 
niet opgevend en 
betrouwbaar in het spel. Fijn  

 
om zo’n iemand in je team te 
hebben. 

Het komt wel overeen met 
hoe Kees en Ineke zijn. 
Betrouwbaar, behulpzaam, 
belangstellend.  
Wij zijn dankbaar dat jullie 
onze schoonzoon en 
schoondochter/zwager en 
schoonzus zijn. 

Van harte gefeliciteerd met 
jullie huwelijk en Gods zegen 
toegewenst. 

Namens de De Witten 

 

 

 

 

 

 

MANNEN ONDER ELKAAR 
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Want Gij hebt mijn nieren 

gevormd, mij in de schoot van 

mijn moeder geweven. 

(Ps. 139:13) 

 

De God van het verbond 

verblijdde ons met de  

geboorte van 

JAN CORNELIS 

(Job) 

 

Zoetermeer, 21 juni 1992 

 

 KEES en INEKE 

 VAN EGMOND 

 VAN SCHIE 

 

Noorderkroon 2 

2665 BW Bleiswijk 

Tel. 01892-20342 

Ook zoveel moeite met het maken  

van de perfecte selfie? 

 

Scoor nu bij ons met  

25% korting een selfiestick! 

En uw selfie slaagt altijd! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIEBERICHTEN 
Bij de eeuwige God zijn jullie veilig,  

Hij draagt jullie in zijn armen. 

Deuteronomium 33:27a  

Wij zijn blij met elkaar en vertrouwen op de Heere 

Kees van Egmond en Ineke van Schie 

Daarom willen wij gaan trouwen.  

Onze gedachten gaan daarbij terug naar Janneke en Martin. 

 

Ons huwelijk wordt gesloten D.V. op donderdag 10 oktober 

1991 om 14:00 in het gemeentehuis van Bleiswijk. Wij 

willen God danken en Zijn zegen vragen in een kerkdienst, 

die uitgaat van de Geref. Kerk (vrijgemaakt) aan het Piet 

Heinplein te Zoetermeer. In deze dienst die om 19:00 uur 

begint, hoopt voor te gaan de weleerwaarde heer ds. P.J. 

Trimp. 

(Ps. 100:3a) 

Erkent, dat de Heere God is; 

Hij heeft ons gemaakt, en 

Hem behoren wij toe. 

 

Dankbaar en blij ontvingen 

wij uit Gods Vaderhand een 

zoon en broertje 

 

KLAAS 

 

Bleiswijk, 2 augustus 1995 

 

KEES en INEKE 

VAN EGMOND-VAN SCHIE 

Job  

Marjan 

Psalm 139: 14a 

"Ik loof U omdat ik gans 

wonderbaar ben toebereid." 

 

De Heere bracht opnieuw 

grote vreugde door de 

geboorte van 

 

 MARTINE 

 JANNEKE 

 (Marjan) 

 

 

Zoetermeer, 17 juni 1993 

 

 

 KEES en INEKE 

 VAN EGMOND- 

 VAN SCHIE 

 Job 

 

 

Noorderkroon 2 

2665 BW Bleiswijk 

Tel. 01892-20342 

HEER, wijs Bart toch zelf de 

wegen, waar zijn voeten 

veilig gaan; maak zijn hart 

ertoe genegen, die blijmoedig 

in te slaan. 

Psalm 25: 2 

 

Opnieuw verwonderd door 

nieuw leven danken wij God 

de Schepper voor de geboorte 

van onze zoon en ons kleine 

broertje 

 

Pieter Albertus 

Bart 

 

15 januari 2000 

 

KEES en INEKE 

VAN EGMOND-  

VAN SCHIE 

Job, Marjan, Klaas, Rik 

 

Noorderkroon 2 

2665 BW Bleiswijk 

Uw handen hebben mij 

gemaakt en toebereid. 

Geef mij verstand, opdat ik 

Uw geboden lere. 

Psalm 119: 73 

Blij en dankbaar zijn we met 

de geboorte van onze zoon  

en broertje 

Samuel 

Sam 

 

Zoetermeer, 4 januari 2002 

 

KEES en INEKE 

VAN EGMOND- 

VAN SCHIE 

Job, Marjan, Klaas, 

Rik en Bart 

 

Albert van 't Hartweg 25 

2665 MJ Bleiswijk 

Tel: 010-5220342 

Alles wat adem heeft, 

love de HERE. 

psalm 150:6a 

Blij en dankbaar uit Gods 

Vaderhand ontvangen 

 

Hendrik Willem 

Rik 

3 oktober 1997 

KEES en INEKE 

VAN EGMOND- 

VAN SCHIE 

Job 

Marjan 

Klaas 

Noorderkroon 2 

2665 BW Bleiswijk 
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EEN VOOR EEN 

“ Ah joh, Ien. 

Ze komen toch niet 

allemaal tegelijk! 

Ze komen een  

voor een! ”  
 

KORT 

NIEUWS 

door Bart van Egmond 

 

HOTEL KRETA IN REP EN 

ROER NA KOMST VAN 

ELF GASTEN 

Vrijdag kwamen 11 Nederlandse 

toeristen aan in Kreta, vanwege 

het 25-jarig trouwen van de 

vader & moeder. Helaas wist niet 

iedereen zich te gedragen. 

Niet bewust van de regels, 

sprongen de jongste twee 

meteen na aankomst in het 

zwembad. Ze liggen nog geen 10 

seconden in het water voordat ze 

er al worden uitgefloten, ze 

hadden nog geen bandje om en 

waren dus nog geen bewoner 

van het hotel. De rest was 

onderhand in hun kamer 

aangekomen. Daar waar een 

ander al een deur laten 

sneuvelen en de wc verstopt 

heeft laten raken. Maar goed, 

tijdens het eten ging het relatief 

goed, behalve dan dat er nadat 

stokbrood met ‘smeertjes’ werd 

besteld de bediening al lachend 

terugkwam met cashewnootjes… 

Eind goed al goed, alhoewel het 

Hotel het bezoek niet snel zal 

vergeten. 

 

GASTEN JUBILEUMFEEST 
GESCHOKT DOOR 
VERGETEN POSTZEGELS 
OP UITNODIGINGEN 

BREAKING NEWS:  
De uitgenodigden van het 
jubileumfeest van Kees & Ineke 
van Egmond weten niet wat ze 
mee maken. Op de uitnodiging 
die ze namelijk hebben 
ontvangen is geen postzegel 
geplakt!  
“Dit soort slordigheidsfouten 
kunnen eigenlijk niet worden 
gemaakt” aldus één van de 
uitgenodigden.  
 
Meneer van Egmond zelf weet 
niet hoe dit heeft kunnen 
ontstaan en verontschuldigd zich 
tegenover alle gasten. 

 



5 

 

Mij is gevraagd om iets te 

schrijven over het samen 

werken met Kees in de 

afgelopen 25 jaar. 

door Bert van Egmond 

Voor een juist beeld over het 

samen werken met Kees moeten 

we echter wat verder terug in de 

tijd en wel naar het begin van 

onze samenwerking, namelijk 1 

november 1983. 

Toen startte de firma Gebr. P. en 

A. van Egmond aan de 

Hoeksekade 131 te 

Bergschenhoek en kwam Kees, 

hij was namelijk nog te jong om 

zelf als ondernemer op te 

treden, bij deze firma in 

loondienst. Achteraf gezien een 

heel verstandige en logische 

keus omdat zijn oudere broers 

hem gedurende zijn tijd in 

loondienst de kneepjes van het 

vak op geduldige en 

prijzenswaardige manier konden 

bijbrengen.  

Dat was wel nodig ook want 

Kees nam het daarvoor niet zo 

nauw als het op netjes en 

zorgvuldig werken aankwam. Bij 

zijn vader had hij weleens 

boerenkool lopen schoffelen 

waarbij hij er dan geregeld 

eentje afschoffelde. Die zette hij 

dan weer terug in de hoop dat 

niemand dat zou opmerken. Na 

enkele minuten was het echter 

al zichtbaar omdat ze gelijk slap 

gingen hangen. Maar vindingrijk 

was het wel! 

Nadat Kees door zijn broers 

voldoende was ingewerkt in het 

o zo mooie tuindersvak trok hij 

de stoute schoenen aan en 

wendde zich op 20 april 1985 tot 

de Edelachtbare heer Mr. H.B.M. 

Morshuis, Kantonrechter te 

Leiden, met het verzoek om hem 

per 1 januari 1985 Handlichting 

te verlenen ter zake van het 

uitoefenen van een bedrijf. Deze 

zogenaamde Handlichting was 

nodig omdat hij toen nog maar 

18 jaar was. 

Zijn verzoek motiveerde hij 

onder andere met de opmerking 

dat hij naast zijn in theorie en 

praktijk opgedane kennis en 

ervaring voorts nog geadviseerd 

zou worden door zijn broers die 

beide op een flinke ervaring in 

het bloemenkweken konden 

bogen. Waarvan akte! 

Hij zegde toe dat zijn inbreng in 

de firma, naast een financiële 

bijdrage, zou bestaan uit arbeid 

en vlijt. We kunnen met recht 

constateren dat hij zich aan zijn 

woord heeft gehouden. 

Nimmer heeft het bij hem 

ontbroken aan arbeid en vlijt.  

De kantonrechter, ongetwijfeld 

meest onder de indruk van het 

feit dat Kees geadviseerd zou 

blijven worden door zijn twee 

broers, verleende op 22 mei 

1985 de gevraagde Handlichting. 

De geboorte van de firma Gebr. 

P., A. en C. van Egmond was een 

feit. 

In die beginjaren werd er nog 

echt ‘gebuffeld’. (Tussen 

haakjes; daar hoef je bij de jeugd 

van tegenwoordig niet meer 

mee aan te komen). Lange dagen 

werden er aan de Hoeksekade 

gemaakt in de lelies en de 

tulpen. Af en toe moest de 

noeste arbeid plaats maken voor 

een kleine sportieve 

onderbreking. Pure noodzaak 

om het hoge niveau dat de drie 

broers (getuige hun 

prijzenkasten) op voetbal- en 

volleybalgebied hadden vast te 

houden. Dat daarvoor vele 

uurtjes slaap moesten worden 

ingeleverd werd op de koop toe 

genomen. Kees pakte trouwens 

wat van die uren terug tijdens 

het koffie drinken, hij presteerde 

het dan om op drie harde en 

rechte stoelen een tukkie te 

doen. 

Na de verkoop van de tuin aan 

de Hoeksekade vanwege de 

aanleg van een recreatiegebied 

aldaar is de firma in 1988 verder 

gegaan met nieuwbouw aan de 

Albert van ’t Hartweg 29 te 

Bleiswijk. Van de lelies en tulpen 

werd op een gegeven moment 

overgeschakeld op de teelt van 

matricaria’s in de hoop dat daar 

een beter rendement in te 

behalen viel. Dat bleek 

inderdaad zo te zijn, daarnaast 

kon er ook volstaan worden met 

minder uren arbeid, een prettige 

bijkomstigheid.  

 
 

In 1998 werd er een tuin in 

Bergschenhoek bijgekocht. Kees 

kreeg daar de leiding over en 

teelde daar de witte 

matricaria’s. Hij heeft daar op 

het middenpad onze Somalische 

medewerker Jama nog leren 

fietsen.  

Nadat buurman Van Hoeij aan 

de A. van ’t Hartweg 25 in 2000 

stopte met ondernemer zijn 

werd zijn tuin gekocht en werd 

na een jaar de tuin in 

Bergschenhoek weer verkocht. 

Kees ging in 2001 met twee man 

personeel op de tuin aan de A. 

van ’t Hartweg 25 verder en Piet 

en Bert zorgden met één man 

personeel voor de tuin op 

nummer 29.  

Met het bijkopen van een 

tweede tuin stopte ook de 

intensieve dagelijkse 

samenwerking die de drie broers 

hadden. Wat wel bleef was de 

gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het 

reilen en zeilen van de firma. De 

specifieke bijdrage van Kees was 

en is daarin het gespecificeerd 

bijhouden van de inkomsten en 

uitgaven en deze elke maand, 

elk half jaar en elk heel jaar op 

papier presenteren. Zijn eerste 

liquiditeitsoverzicht stamt zelfs 

al uit 1991! De manier waarop 

hij daar invulling aan gaf oogstte 

veel lof bij zijn broers maar niet 

minder bij de plaatselijke 

Rabobank want Kees was zijn tijd 

en zijn Kasgenoten wat het 

presenteren van cijfers betreft 

ver vooruit. 

Wat ook zeker niet onvermeld 

mag blijven als het over 

samenwerken gaat is het 

gezamenlijk muzikaal optreden 

van de drie broers bij feesten en 

partijen. Dan werd door hen, 

onder de artiestennaam De 3ES 

een lied, gecomponeerd door 

Kees, gezongen en het 

instrument dat daarbij bespeeld 

werd was een broodtrommel. 

Met een lepel werd door Kees 

op het deksel van de 

broodtrommel de maat 

geslagen. Uit betrouwbare bron 

hebben wij vernomen dat velen 

nog met vochtige ogen 

terugdenken aan die geweldige 

optredens…… 

Waren er nooit geen ‘barstjes’ te 

bespeuren in de onderlinge 

samenwerking? O, jazeker. Waar 

mensen samenwerken komen 

altijd wel ongenoegens aan de 

oppervlakte. De kunst is om die 

niet te laten uitgroeien tot 

onoverkomelijke hobbels. 

Gelukkig zijn we daarvoor 

bewaard gebleven in al die 

jaren! Dank daarvoor aan de 

HERE die ons in onze 

broederlijke samenwerking rijk 

gezegend heeft. Zijn zorgende 

Vaderhand hebben wij mogen 

ervaren, zakelijk maar niet 

minder in ons huwelijks- en 

gezinsleven. Ook in perioden van 

moeite en verdriet was daar de 

HERE die kracht gaf om te 

dragen wat Hij te dragen gaf. 

In vol vertrouwen op Zijn zorg 

over ons leven mogen wij allen 

de toekomst tegemoet gaan. 

GEBROEDERS VAN EGMOND 
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Hebt u dat ook, dat u 

regelmatig wordt 

uitgenodigd op een feest? 

door Klaas van Schie 

Ja, weet je, ik ben al boven 

zeventig, en naar gelang je 

ouder wordt komen er steeds 

meer feestjes. Nou ja, bij ons 

dan. Maar eh, op een boot? Ja 

ja, het mag wat kosten zeker?  

 

Nou, wij keken er ook van op 

hoor. Ja, het is alweer 25 jaar 

geleden dat onze schoonzoon 

onze dochter ten huwelijk 

vroeg. Vandaar dit feest. En? 

Goed gegaan, zult u vragen?  

Jaja, dat is het denk ik zeker. 

Weet je, als je daar dieper 

over na gaat denken!!!  In je 

leven gebeuren zoveel 

dingen! Leuke dingen, 

moeilijke dingen. Soms van 

korte-, soms van langere tijd. 

Dingen overkomen je 

gewoon. Maar dit, dat Kees 

onze Ineke vroeg, en 

meenam, is echt een plezierig 

iets wat ons voor lange tijd is 

overkomen.    

 

Ja, serieus, we hebben het 

buitengewoon goed getroffen 

met hem, en Ineke niet 

minder. Hij weet b.v. de kost 

goed voor haar en de 

kinderen te verdienen. Hoe  

 

 

 

 

 

 

 

dan? Nou, hij kweekt 

knoopjeskruid! Ja, wij aan de 

Kruisweg zeggen  

knopieskruid. Volgens mij een 

soort onkruid, maar hij zegt 

dat het op de veiling veel geld 

opbrengt!?  Maar ja joh, 

sommige mensen maken 

overal goud van nietwaar?          

 

Dat begon al toen ze 

trouwden. In onze schuur 

stond een prachtige auto, 

voor reparatie. Een 

schitterende Bentley. Hij 

vraagt gewoon aan onze 

huurder, joh Jaap, wil jij niet ff 

voor ons rijden als we 

trouwen? Je hoeft het niet 

aan de eigenaar te vertellen 

hoor. “Zo” kwam die aan die 

prachtige auto, en voor 

noppes. En tegelijkertijd zegt 

hij tegen mij, beste 

schoonvader als u naar ons 

huwelijksfeest komt wilt u 

dan uw accordeon 

meenemen? Dat is dan handig 

als het nodig is. Ja natuurlijk 

wel, maar we moeten nog 

steeds afrekenen. Geintje!!!  

Nee, heel serieus, Kees, 

fantastische gozer, bedank 

jongen voor al die fijne 

momenten in de 

achterliggende jaren.  Je oude 

schoonvader. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jarenlang wist Ineke van 

Egmond haar recept geheim te 

houden. Maar nu is het geheim 

geen geheim meer. Haar recept 

gaat de wereld over. 

door Marjan van der Stoep 

"Ik weet niet hoe dit kon 

gebeuren" roept Ineke vol 

wanhoop als we haar ernaar 

vragen. "Ik bewaarde het recept 

in mijn kookboek bovenin het 

keukenkastje", inmiddels is het 

aangevreten door zilvervisjes. 

 

Ineke, een vrouw die zich 

vrijwillig inzet voor verschillende 

goede doelen is nu bekend door 

haar recept voor heerlijke 

monchoutaart. Voordat ze haar 

eerste zoon kreeg was ze 

activiteitenbegeleidster maar 

toen de kinderen (maar liefst zes 

stuks) kwamen had ze aan hen 

de handen vol. Van het rooster 

van de crèche tot het 

vervoersrooster naar de KBS, van 

het bedenken en opnemen van 

het radioprogramma Woelwater 

tot zwemmen met sprankels uit 

de Sprank en van een luisterend 

oor bij Home Start tot het 

bezoeken van ouderen uit de 

kerk. Tussen al deze 

vrijwilligerstaken door bakt 

Ineke graag een taart. En zo dus 

ook de beruchte monchoutaart. 

Wie weleens op verjaardag is 

geweest in huize Egmond weet 

dat je er snel bij moet zijn wil je 

nog kunnen kiezen voor deze 

taart. 

 

Nu het recept bekend is zorgt dit 

ook voor opluchting bij Ineke: "ik 

ben blij dat mijn monchoutaart 

zo in trek is, het vele vragen naar 

het recept zal nu voorbij zijn. Ik 

hoop dat iedereen veel plezier 

heeft bij het maken van de taart 

en geniet van elk hapje dat ze 

nemen!". En dat is precies hoe 

Ineke is: vriendelijk en het 

eenieder naar zijn zin makend. 

 

Voor iedereen die nieuwsgierig 

geworden is. Het recept vind je 

hier. Eetsmakelijk! 

 

 

 

 

 
 

REGELKEES RECEPT 

ONTRAFELD 

Monchoutaart 

1 rol volkorenbiskwie 
50 gr. Boter/margarine 
Halve pot aardbeienjam 

1 pakje monchou 
75 gr. Basterdsuiker 
0.25L slagroom 
1 zakje vanillesuiker 
1 blikje vlaaivulling 

Maak de biskwie fijn. 

Smelt de boter met de jam en 

roer dit door de biskwie, druk dit 

mengsel stevig in een springvorm 

en laat het opstijven in de 

koelkast. 

Roer ondertussen de monchou 

met de basterdsuiker goed door 

elkaar. 

Klop de slagroom stijf met de 

vanillesuiker en roer dit door het 

monchoumengsel. 

Strijk dit mengsel glad uit over de 

biskwie bodem en laat het 

opstijven in de koelkast doe er 

voor het opdienen van de taart 

vlaaivulling overheen. En 

genieten maar! 
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door Arina van Schie 

Er werd mij gevraagd een 
artikel te schrijven voor de 
krant van Kees en Ineke die 
25 jaar getrouwd zijn.  
 
Natuurlijk wil ik dat. Maar wat 
zal ik schrijven? Het is zo veel 
wat ik zou willen schrijven 
maar vooral ook waar ik ze 
voor wil bedanken! Want 
beiden staan altijd voor mij 
klaar.  
 
Zeker in de moeilijkste 
periode van mijn leven waren 
ze er voor mij. Met wijze 
woorden en advies, met een  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
luisterend oor, met heel veel 
liefde en geduld maar vooral 
ook met goede raad.  
 
Kees heeft mij enorm 
geholpen met het op orde 
maken van administratie en 
financiële dingen. En nog 
steeds kan ik op zijn hulp 
rekenen als ik vragen heb. Ik 
hoef maar een appje te sturen 
en ik krijg antwoord en 
advies. Maar vooral het mee 
leven in elke situatie en daar 
een eerlijk en duidelijk 
antwoord op geven heeft mij 
veel goed gedaan en maakt 
Kees tot een hele fijne 
betrouwbare zwager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

En ja dan zus Ien… Wat valt er 
veel over haar te zeggen! Mijn 
grote zus waar ik zo veel van 
hou! Iedereen zal het er mee 
eens zijn dat zij niet alleen 
voor zichzelf leeft (en Kees 
ook niet) maar altijd aan het 
werk is voor anderen!  
 
Met haar vrijwilligerswerk in 
probleemgezinnen en in de 
gehandicaptenzorg. Ze is lief, 
meelevend, belangstellend, 
zoekt graag voor ieder 
probleem een oplossing, 
ongelooflijk creatief! Tja, 
eigenlijk is ze er in alle 
opzichten altijd voor mij! Ze is 
mijn grote voorbeeld!  
 
Waarschijnlijk zullen zwager 
en zus dit artikel helemaal  
niet zo leuk vinden want als 
ze beiden ergens niet van 
houden dan is het dat ze op 
een voetstuk gezet worden! 
Maar ja, dat kan nu even niet 
anders! Een fijnere zwager en 
een lievere zus kan ik mijzelf 
niet toe wensen!  
Bedankt lieve Kees en Ineke! 
Ik wens jullie met jullie 
prachtige gezin nog heel veel 
gezonde jaren toe met veel 
liefde en Gods zegen. X Arina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
door Riet van Schie 

- Dat Ineke Job hun 

eerstgeboren zoon heeft weg 

willen geven. 

- Dat Job de eerste maanden 

véél gehuild heeft omdat hij 

last van krampjes had. 

- Dat Ineke er niet meer tegen 

kon en hem naar Kruisweg 60 

bracht. 

- Dat Ineke zei jullie mogen 

hem hebben. 

- Dat opa en oma die kleine 

schreeuwerd niet wilden 

hebben. 

- Dat het met die jongen 

gelukkig toch nog 

goed gekomen is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGEZONDEN BERICHTEN 
 

MIJN ZWAGER EN ZUS 

Vergeet uw zwembroek niet! 

Bestel nu zwembroek ‘Kees’   

 

Gebruik de code ‘Kees&Ineke’  

en krijg 25% korting. 

WIST U DAT?!? 
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EN DAN DIT NOG… 

WIST JE DAT?!? 

door Klaas en Edith 

 Kees & Ineke vandaag de dag precies 24 jaar, 11 

maanden & 4 weken getrouwd zijn           

 Op de trouwlocatie van Kees en Ineke nu een Mac 

Donalds staat       

 Kees allergisch is voor zijn eigen bloemen    

 Ineke de eerste paar jaar van haar leven op een 

woonboot woonde     

 Bij familie van Egmond het eten altijd klaar staat om 

17.30 en de koffie om 20.00 uur 

 Kees geen enkele spijkerbroek heeft             

 Ineke de hele dag door groene theedrinkt     

 Kees vroeger op de fiets uit school wortels stal bij 

een boer om ze vervolgens bij open ramen naar 

binnen te gooien  

 Ineke vroeger met vrienden boven op een hooiberg 

kaarsjes aanstak om het kerstverhaal na te spelen 

 Ineke vroeger opzag tegen het hebben van zes 

kinderen, maar Kees zei: "Ah joh Ien, ze komen toch 

een voor een!"?  

 

LIMERICKEN 
Een stel getrouwd in de Randstad, 

elkaar al vijfentwintig jaar lief had, 

beide vijftig jaar, 

nog steeds een prachtig paar, 

zijn naar het goud op pad. 

Sam van Egmond 

 

Een kaart met een zegeltje minder, 

geeft genodigden nogal wat hinder. 

Een duit in de zak, 

wat een ongemak. 

De bruidschat wordt zo wel hard minder. 

Maikel Olree 

 

‘U hebt’ zegt een dokter uit Boomen, 

‘vaak ruzie, zo heb ik vernomen, 

maar slaapt verder goed? 

Dan bent u, houd moed, 

getrouwd met de man van uw dromen…’  

Kees van Egmond 

WOORDZOEKER 
door Rik en Joanne 

HET WEER IN…. 


