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Naarmate je ouder wordt gaat de tijd steeds
sneller. Ik durf wel te zeggen dat deze ervaring 
door veel mensen zo gevoeld wordt.

Nu ik dit schrijf voor de Info van deze maand met daarin 
de activiteiten voor december, wordt dat besef steeds 
sterker, het jaar is alweer bijna voorbij.
Volgende maand vieren we sinterklaas, kerst en nemen 
we afscheid van het oude jaar. Daarmee kijken we terug 
op het voorbije jaar, wat ging fout, waarover zijn we
tevreden, dat doen we in onze privésfeer, maar als
vereniging is het ook nuttig.

Het was een jaar, waarin we afscheid namen van onze 
secretaris, Margreeth Sjamaar, en van Thea Verschuur die 
stopte met haar werk voor de Denktank. Ook Anneke 
Boersen nam afscheid. We kijken terug op de succesvolle 
reisjes van Joke Pot en Elly Hakstege, onze reisdames.

Over de activiteiten van de Denktank kunnen we ook 
met tevredenheid terugkijken. De keuze om elke derde 
donderdagmiddag in de Sociëteit een culturele
bestemming te geven, blijkt succesvol.
De museumclub heeft onder de bezielende aanvoering 
van Sietske van der Glas een aantal musea bezocht.

De Wandelclub wandelt ook nog steeds met enthou-
siasme door, al heeft Wil Jonk het stokje min of meer 
overgedragen aan Toos Jonkheer.

Ja, en dan de Sociëteit. De breiclub van Margreeth trok 
de eerste keer al behoorlijk wat belangstellenden. Ook 

voor de creatieve activiteiten komen er gegadigden, 
maar het kan beter.
Het zou zo leuk zijn als er meer mensen over hun eigen 
hobby’s en bezigheden komen vertellen. 
Ik doe bij deze een oproep aan iedereen die dit leest, 
kom eens een keer kijken en vertel je eigen verhaal 
waar ben je mee bezig, waar word je enthousiast van. 
Wat wil je delen met leeftijdgenoten.

Als voorbeeld, op 15 december komt Vera van Brakel, 
bekend van haar blogs voor de KBO vertellen over het 
boek dat zij geschreven heeft, “Uit contact”.
Het is haar eigen verhaal over de verwijdering die is 
ontstaan tussen haar, haar dochter en kleindochter. 
Het verdriet en de pijn is duidelijk voelbaar als je het 
leest.

Haar worsteling, en hoe zij uiteindelijk een manier 
vindt om hier mee om te gaan, terwijl het gemis blijft, 
is het meest indrukwekkend. 
Zij laat zien dat je met je leven door kan gaan, dat je 
met verdriet kunt leven, dat is het meest hoopvolle
dat er is.

Dat bracht mij op de gedachte dat dát is wat we vieren 
in december.

Met het feest van de geboorte van Christus, ons
kerstfeest, wordt ons ieder jaar opnieuw die hoop
gegeven. Dat is iets om blij en dankbaar voor te zijn.

Daarmee wens ik u allemaal een vreugdevolle
decembermaand en een goed begin in 2023.
Marion van Hees.

Door de coronamaatregelen zijn er tijdens de voorbije jaren weinig
mogelijkheden geweest om iets feestelijks te organiseren tijdens
de decembermaand.

Daarom zijn we blij dat Praktijkschool “De Baander” met hun leerlingen 
van de horeca-opleiding, op 8 december een High Tea komen verzorgen 
bij onze Sociëteit.

U wordt van harte uitgenodigd om 14.00 uur in de zaal van Amersfortia, 
Scheltussingel 81.

We vragen u zich wel op te geven bij het secretariaat@kboamersfoort
voor 5 december en een bijdrage van  € 5,- te voldoen
op rekening NL 47 INGB 0007316575 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk

High Tea in de Sociëteit

Gewoonlijk organiseert het bestuur twee keer per jaar een Algemene Leden Vergadering
om u te informeren over het reilen en zeilen van de KBO Amersfoort-Nijkerk.

Maar helaas is dat dit jaar niet meer gelukt, gelukkig heeft u wel het één en ander vernomen over onze
samenwerking met de PCOB, dat nadert nu zijn voltooiing maar heeft ons wel bezig gehouden.

De volgende ALV zal worden gehouden op  9 maart 2023.
Marion van Hees, voorzitter

Martin Palte, penningmeester



Colofon KBO

Voorzitter: Marion van Hees

mavanhees@kpnmail.nl

Penningmeester: Martin Palte

penningmeester@kboamersfoort.nl

Bank: NL 83 INGB 0002519265

t.n.v. : KBO Amersfoort-Nijkerk.

Secretariaat/2e penningmeester

Ruby Davies

Leeghwater 57

3825 MR Amersfoort

06-57923607

secretariaat@kboamersfoort.nl

Ledenadministratie:

Gerard Dorrestijn

ledenadministratie@kboamersfoort.nl

Locale Website:

www.de-senioor.nl

Bezorging Magazine:

Alleen voor KBO leden:

Janny Duff els, 033-4755907
Redactie NIEUWS & INFO:

Margreeth Sjamaar

Thea Palte

redactie-info@kboamersfoort.nl

Productie NIEUWS & INFO:

Remmelt van Heerde

Reiscommissie Elly en Joke

Joke Pot 033 4570160

2210 - 3

Nieuwe leden

Mevr. H.H. Donselaar
Mevr. M.J.M. Egelman-Hilhorst
Mevr. B.O.M. Steenbergen-Rosier
Mevr. B. Overmars
Dhr. G. Hilhorst
Mevr. V. van Brakel

Wij heten u van harte welkom en hopen u 
te mogen ontmoeten bij onze activiteiten.

Verhuisd 

Dhr. L.A.M. Jongmans

Mevr. R. Jongmans  

Overleden

Mevr. J. van Zummeren-Hilhorst

Mevr. M.C. Velner-van Hoogmoed

Mevr. W.C. van de Wolfshaar

Wij wensen de familie, vrienden en
kennissen veel sterkte.

Toen ik Theo vroeg of zijn kerststal op de voorpagina van de Info mocht was 
dat gelijk goed, een interview dat hoefde van hem niet, maar ja dat hoort 
erbij, dus toog ik een dezer dagen naar Hooglanderveen voor een gesprekje.
Theo is geboren en getogen in Hooglanderveen. Toen hij trouwde heeft hij 
met Ria zijn vrouw, acht jaar in Hoevelaken gewoond, maar daarna weer 
terug in Het Veen in het huis naast de boerderij van zijn vader, waar hij nog 
steeds met plezier zou hebben gewoond, maar helaas, ze moesten met pijn 
in het hart plaats maken voor de nieuwe wijk Vathorst. Nog lang hebben er 
fruitbomen gestaan die naast het huis stonden, maar nu is ook deze laatste 
herinnering verdwenen.

Toen hij pas getrouwd was is hij begonnen om, in navolging van zijn moe-
der, kerststalletjes te plaatsen op diverse plekken in het huis. Later werd
dat één grote kerststal in de hoek van de kamer. Er kwamen zelfs twee
verdiepingen. Van het één komt het ander, eerst was de onderkant nog 
bedekt met een kleed maar omdat hij zoveel spullen had is er een tweede 
verdieping bij gekomen. Het groen er omheen werd ook steeds uitgebreid 
zodat nu de hele hoek van de kamer bedekt is met coniferengroen uit de 
tuin. Ieder jaar van een andere boom zodat de bomen weer tijd hebben om 
aan te groeien om in een volgend jaar weer te dienen als kerstgroen.
Ik ga ieder jaar bij hem kijken hoe het is geworden, het is toch steeds weer 
iets anders. 
Maar dat is niet alles dat Theo doet.

Hij is broedermeester in het bestuur van de Broederschap van Kevelaer en 
organiseert ieder jaar een tweedaagse reis naar Kevelaer. Na Corona is het 
een eendaagse reis geworden doordat er hotels zijn gesloten.
Theo was en is ook nu nog heel actief in de St. Jozefkerk, vroeger als
collectant, versieringen met bloemen en later ook timmerwerk. Meestal 
neemt hij het werk mee naar huis zodat hij het in zijn eigen werkplaats kan 
maken. Het allerliefst werkt hij in zijn tuin waar de boontjes, de sla e.d. goed 
groeien maar ook bloemen van allerlei soorten. Ook houdt hij tuinen van 
vrienden bij. En dan zijn er nog zijn kippen.

Kortom Theo is een veelzijdig man. Wat zijn ogen zien kunnen zijn handen 
maken.
Margreeth Sjamaar

De kerststal
 van � eo van Hamersveld
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Voorzitter:
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Nieuwe leden

Dhr. G.J. van der Wildt

Mevr.T.H. van der Wildt-Ottens

De nieuwe leden heten we van harte wel-

kom. We hopen u op onze bijeenkomsten 

te mogen begroeten.

Verhuisd

Mevr. S.G. Schneider-Mastenbroek-

van Hamersveld

Overleden

Mevr. W. Larooy-de Boer

Mevr. H. Hoogendoorn-van der Weij

Mevr. G. van Nus-Versteeg

Mevr. W. Roskam-Wandel

We wensen de familie, vrienden en kennis-

sen van de overledenen veel sterkte.

Nieuwjaarsontmoeting
In het kader van de nieuwe samenwerking

tussen KBO en PCOB nodigen wij alle leden van beide
organisaties uit voor een gezellige Nieuwjaarsreceptie.

Deze wordt gehouden op 5 januari  in de Sociëteit bij Amersfortia,, 
Scheltussingel 81 (+ belletje)

Van 14.00 uur  tot 16.00 uur bent u van harte welkom om te proosten 
op het Nieuwe Jaar en onze  nieuwe relatie.

Wij hopen op een grote belangstelling.

Met hartelijke groet,
Marion van Hees  - Jan van der Lee

Van de PCOB
bestuurstafel
We leven in een bijzondere en hectische tijd. De vreselijke strijd in Oekraïne 
werpt een schaduw over heel Europa. Dichter bij huis vraagt het klimaat-
probleem dringend om een oplossing. Toch is er ook genoeg waardoor we 
hoopvol kunnen zijn. De problemen nodigen ook uit om (meer) solidair 
met elkaar te zijn. Er zijn ook allerlei initiatieven die dat vormgeven.

Ook als vereniging is het een spannende tijd. Hoe moet het nu verder met 
slechts 1 bestuurslid. Inmiddels is de heer M. F. Palte bereid gevonden de 
functie van penningmeester op zich te nemen. Dit in het kader van onze 
samenwerking met KBO. De heer M.F. Palte is al penningmeester van de 
KBO Amersfoort/Nijkerk. In dit nummer van Nieuws&Info stelt hij zich voor. 
Op de ledenvergadering 15 december zal uw instemming met zijn
benoeming worden gevraagd. Het zou i jn zijn als er nog een lid bereid is 
deel uit te gaan maken van het bestuur, bij voor keur als secretaris.

Fijn om binnenkort weer Kerst met elkaar te kunnen vieren met samen-
zang op 15 december. De geboorte van Jezus - dat kleine kindje - heeft de 
wereld op zijn kop gezet en is onze hoop voor de toekomst.

Daarna is het al weer snel Nieuwjaar. Dat gaan we in met een
Nieuwjaarsreceptie een (traditionele) gezamenlijke activiteit van PCOB en 
KBO. Ditmaal wordt de receptie gehouden in de KBO Sociëteit
Scheltussingel 81 (zie ook elders in Info). Fijn om het jaar in een ontspannen 
sfeer te kunnen ontmoeten. Ook na Nieuwjaar bent u in de Sociëteit van 
harte welkom. Tot binnenkort.  
Jan van der Lee

Contributie PCOB 2023
In de afgelopen jaren is de contributie van de PCOB geïnd via acceptgiro-
kaarten. Vanaf medio 2023 worden deze helaas afgeschaft en kunnen ze 
dus niet meer gebruikt worden. Daarom moesten we gaan zoeken naar een 
alternatief.
In het eerste kwartaal zal daarom naar alle PCOB-leden een brief gestuurd 
worden met het verzoek de contributie voor 15 april 2023 over te maken op 
het bekende banknummer.
Tevens zal bij deze brief het verzoek worden gevoegd om de PCOB te
machtigen eenmaal per jaar het contributiebedrag te innen via
automatische incasso. 
Wij hopen dat aan dit verzoek massaal gehoor gegeven zal worden omdat 
dit jaarlijks veel geld (porto en drukkosten) en moeite kan besparen.
Jan van der Lee, Martin Palte
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Uitnodiging: leden PCOB
(Belangstellenden zijn ook welkom.)

Ledenbijeenkomst
15 december 2022, 14.30 uur, in De Brug, Schuilenburgerweg, Amersfoort.

Programma:
A. Samenwerkingsovereenkomst

(zie Nieuws&Info november )
toelichting, reacties, vragen en discussie. (14.30 -15.15 uur)

B. Advent/Kerst (zang)matinee  (15.15 – 16.15 uur)
Jezus, Hij komt!  Hij komt terug!

Medewerking:  
Jan Hendrik van Schothorst en Kinderdoor “Happy Songs”

C. Afscheid Henk van Essen en Koen Padding.

Aansluitend informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

De huidige penningmeester van de PCOB, Koen Padding, 
heeft aangegeven dat hij per 1 januari a.s. zijn functie 
neerlegt. Op 15 december zal van hem afscheid
genomen worden. Met dankbaarheid wordt terug 
gedacht aan de vele jaren dat hij het penningmeester-
schap heeft vormgegeven. Helaas heeft een herhaalde 
oproep voor een vervanger geen resultaat gehad.

In het kader van de samenwerking tussen PCOB en KBO 
is mij gevraagd om naast het penningmeesterschap van 
de KBO afd. Amersfoort/Nijkerk ook de rol van
penningmeester van de PCOB op mij te nemen.
Hiermee zou een probleem van de PCOB opgelost 
kunnen zijn en kan de samenwerking verder concreet 
gestalte krijgen. Per 1 januari 2023 kan ik de taken van 

Een nieuwe
penningmeester
voor de PCOB

Koen Padding overnemen. E.e.a. zal op de komende 
ledenvergadering 15 december a.s. nader aan de orde 
komen.  

Bij deze stel ik mij kort aan u voor. 
Mijn naam is Martin Palte, ik ben getrouwd en ik
ben 75 jaar. Geboren en getogen in Amsterdam en 
sinds 1994 woonachtig in Amersfoort. 
Na mijn studie bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit 
koos ik voor de zorgsector en ik ben jaren in diverse 
managementfuncties werkzaam geweest in de
(thuis)zorg.
Naast mijn werk heb ik als vrijwilliger vele
bestuursfuncties vervuld, zowel als penningmeester 
alsook als voorzitter. 

De belangrijkste redenen voor mijn lidmaatschap
van een ouderenorganisatie is de behartiging van
de belangen waarvoor zij staan. Daarnaast zijn ook de
sociale functie en de voorlichtende activiteiten
belangrijke redenen van hun bestaan.
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Wat gaat de tijd snel! Op 14 december hebben we alweer het laatste reisje van het jaar 2022!
Gelukkig een beter jaar als het jaar ervoor, al moeten we helaas constateren dat Corona ons toch nog niet heeft verlaten! 

Kerstreis 14 december 2022
Via Wijchen, waar u verwend wordt met koffi  e en gebak, reizen we door naar Kevelaar (Duitsland).
Uitgebreide informatie over deze reis kunt u vinden in de vorige Info.

We vertrekken 14 december al om 09.00 uur vanaf Holkerweg (Stastokerf ), 09.10 uur vanaf
Klokhuis, vanaf 9.20 uur Otto Scheltusl at, vanaf 09.30 uur Centraal Station (touringcarplaats).
Omdat we echt op tijd willen vertrekken (we hebben twee bussen), en er véél leden in 
moeten stappen, is het noodzakelijk dat u minimaal 15 minuten vóór vertrek aanwezig 
bent. We hopen er met elkaar een fantastische dag van te maken!!!
Wilt u ook zorgen dat de reis zichtbaar is betaald voor de penningmeester vóór 9 december. 
Anders is uw plaats in de bus niet zeker!. De kosten € 54,50 kunt u voldoen op
rek: NL47INGB 0007316757.

Vrijdag 4 november zijn wij naar Hilversum geweest ( Eemlandreizen) om het nieuwe jaarprogramma te bespreken 
voor de dagreizen en de 5-daagse vakantie. We hebben al te horen gekregen dat het lastig wordt om al in december 
de meerdaagse reis in de info te krijgen. De hotels zijn zeer terughoudend over de prijzen voor het
nieuwe jaar, ook de vele eenpersoonskamers (min. 15) die wij nodig hebben is een groot probleem. Hetzelfde geldt 
ook voor de dagreizen. U bent gewend om in januari een globaal overzicht in de Info te krijgen van de dagreizen. 
Of dit gaat lukken hangt ook weer af van de restaurants die echt ten aanzien van de prijzen de vinger aan de pols 
houden. Zowel Eemlandreizen als Joke en ik doen ons uiterste best om alles op tijd voor elkaar te krijgen!  

Laatste nieuws:
Het is ons met heel veel moeite gelukt een goed hotel voor de 5-daagse reis te vinden en vast te leggen en….
een prachtig betaalbaar programma te maken voor de dagreizen van 2023!!!
De 5-daagse reis is mogelijk van 16 t/m 20 oktober 2023. Het mooie hotel, zonder trapjes, met all inclusive verblijf, 
bevindt zich in het Teutoburgerwoud in Duitsland.
Als de off erte offi  cieel binnen komt kunnen wij de omschrijving in de info plaatsen.
Waarschijnlijk wordt dat januari 2023!    
De reiscommissie: Joke en Elly

       Nieuws
van de reiscommissie (Joke en Elly)

Op 26 januari 2023 geeft Louis Staalberg
een lezing over praktische i losoi e in de Sociëteit.

Aanvang 14.00 uur.

De lezing licht toe hoe we in de Werkgroep Praktische 
Filosoi e werken. 

En dat is aldus:
In de groepen wordt i losoi e behandeld als een middel 

om beter, harmonieuzer met jezelf en daardoor in het 
leven om te gaan. Dit doen we aan de hand van

westerse- als wel oosterse denkers/i losofen.
Voorbeelden boeken die we bestuderen zijn:

Eckhart Tolle, Socrates, de Stoïci e.a. 
Oosterse geschriften als de Upanishads en Bhagavad 

Gita, kortom alle disciplines die uitgaan van de eenheid 
van het bestaan.

In de groepen krijgt iedereen gelegenheid in gesprek te 
gaan, naar elkaar te luisteren en aan te vullen waardoor 

men de eigen inzicht vergroot in de eigen levenssituatie.
Uiteraard met mogelijkheid tot stellen van vragen.

Zo ook tijdens de lezing.

Kortom we gaan samen op zoek naar zoals
Aristoteles het noemt: “het goede leven”.

Opgeven tot 15 januari bij

secretariaat@kboamersfoort.nl of telefonisch

06-57 92 36 07 Kosten: € 8,- te voldoen op rekening

NL 47INGB000 73 16 757

t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk.

Kussen onder de mistletoe:

waar komt die traditie vandaan?

Ga voor het antwoord naar www.de-senioor.nl

Lezing Louis Staalberg
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Presentatie Vera van Brakel
Donderdag 15 december zal Vera van Brakel een presentatie geven in de Sociëteit

over haar onlangs verschenen  boek ‘Uit Contact’.

Het boek kreeg als ondertitel mee: ’de pijnlijke scheiding tussen een moeder en haar dochter’.
 Op de omslag van het boek staat te lezen: “Uit contact is een aangrijpend relaas van het verdriet 
van een moeder/oma. Een persoonlijk verhaal, over pijn, boosheid, schaamte en rouw die geen 
rouw kan zijn.

Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat er een boek zou komen. Toen het negen jaar geleden 
misging tussen Vera en haar dochter is ze gaan schrijven. Verhalen vertellen deed ze al als klein 
meisje, ze houdt van schrijven. Het helpt haar om haar gedachten te ordenen. Er waren nu zoveel 
verwarrende gevoelens: verdriet, schaamte, woede en schuld. Door erover te schrijven kon ze
de onrust in haar hoofd beteugelen. 

Nadat ze op de verjaardag van haar dochter een stukje op Facebook had geplaatst, werd ze over-
stelpt met reacties van ouders in eenzelfde situatie. Allemaal verdrietige verhalen met een gemene 
deler: schaamte. Vera herkende dat. Ook zij kreeg regelmatig de vraag: ”Wat is er gebeurd dan?”  
Maar hoe kon ze uitleggen wat er mis was gegaan als ze het zelf niet eens begreep. Wat moest ze 
aan met die voor de hand liggende conclusie: dan zal er wel heel wat gebeurd zijn.
Was het misschien beter om erover te zwijgen? 

Vera ging op zoek naar publicaties over het onderwerp. Naast een klein stukje in een boek van
psycholoog René Diekstra, vond ze niets. En áls het er al zijdelings over ging was het onderwerp 
vaak het verdriet van een opa en oma die hun kleinkinderen niet meer mogen zien. 

Gaandeweg ontstond het idee dat zij dat boek dan maar moest schrijven. Een boek waarmee ze 
al die ouders een stem zou kunnen geven. Natuurlijk was er twijfel. Stelde ze zichzelf vragen. Hoe 
moest ze het aanpakken? Kon ze het wel doen zonder de hoofdpersonen te beschadigen? In welke 
vorm zou ze het schrijven en zou er wel een uitgever geïnteresseerd zijn? Eén ding wist ze zeker,
ze wilde het boek schrijven onder haar eigen naam. Maar ín het boek zouden ze allemaal een
gei ngeerde naam krijgen. 

Inmiddels ligt het boek alweer twee maanden in de winkel. De eerste druk was binnen een paar 
weken uitverkocht. Ook nu weer wordt Vera overstelpt met persoonlijke berichten, mails en
telefoontjes. Allemaal schrijnende verhalen over ouderverstoting.  Een artikel op AD.nl kreeg meer 
dan duizend reacties. Uit alles blijkt dat ze met haar boek een taboe doorbreekt. 

Steeds vaker krijgt ze het gevoel: “Hier moet ik iets mee”. Onlangs sprak ze met psycholoog
René Diekstra en voormalig psychiater Bram Bakker over een eventueel vervolg op haar boek.
Over vorm en inhoud denkt ze nog na.

Na de  lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en aankoop van het boek.
Desgewenst kunt u het boek door Vera laten signeren.

U kunt zich opgeven voor 12 december bij secretariaat@kboamersfoort.nl
of telefonisch 06 57923607
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Maria die zoude naar Bethlehem gaan

Maria, die zoude naar Bethlehem gaan
Kerstavond voor den noene
Sint Josef zoud’ al met haar gaan
Om haar gezelschap te hoeden

Het hageld’ en sneeuwde, het was er zo koud
De rijm lag op de daken
Sint Jozef tot Maria sprak
“Maria wat zullen wij maken?”

Op internet vond ik diverse artikelen over dit lied.
Na enig knip-en plakwerk wil ik dit met u delen.

Naast die aan het papier toevertrouwde versies beston-
den er vóór de eerste codii catie in 1848 versies van 
het lied die enorm verschilden van de tekst die we nu 
gebruiken. Dat was een direct gevolg van de uitsluitend 
mondelinge overlevering gedurende pakweg een eeuw. 
Het lied is vermoedelijk in de achttiende eeuw ont-
staan. In de 154 woorden van de oudst bekende tekst 
– uit 1848 – heb ik tot nu toe maar liefst 109 variaties 
gevonden: ook is onduidelijk waarom Jozef met Maria 
meeging. Daar zijn zeker vier verklaringen voor: om haar 
gezelschap te hoeden, om haar de weg te toenen, om 
hare boodschap te doene of om haar liefd’rijke zorg te 
betonen. Alle vier verklaringen spreken bovendien de 
canonieke versie tegen: het was niet Jozef die met Maria 
meeging, maar Maria die met Jozef meeging. Ook het 
weerbericht is niet éénduidig: het regende en sneeuwde, 
of het hageld’en sneeuwde, daarover zijn de liedschrij-
vers het niet eens. Maria die zoude dateert – wat de 
tekst betreft – uit de periode na de Beeldenstorm,
Geplaatst op 24 december 2014 door Richard Kroes

Een kleine stap van Maria naar Maria Callas
Maria Callas cake voor 12 personen

Toen Maria Callas deze torta paradiso proefde en het 
recept kreeg, schreef ze erboven: ‘Mijn cake.’ Dit luchtige 
baksel uit Lombardije kent honderden varianten. Het 
vormt een prachtige basis voor een feestelijk opgetuigde 
versnapering die ook nog eens makkelijk is te maken – 
met de feestdagen in gedachten.

� 250 g gezouten boter
� 250 g suiker
� 2 eieren
� 4 eierdooiers
� citroenrasp (van een biologische citroen)
� 150 g tarwebloem
� 8 g bakpoeder
� 140 g aardappelzetmeel (of maïzena)
� ter garnering: poedersuiker, rode bessen 

en strooisel uit het bakkersvak van uw 
supermarkt

Pak een grote beslagkom. Neem zachte boter. Mix die 
met de suiker tot een glad romig mengsel. Voeg de
eieren en de eierdooiers een voor een toe en blijf
kloppen. Doe de citroenrasp erbij en meng goed.
Pak een andere kom. Zeef de bloem, voeg het
bakpoeder en het aardappelzetmeel toe. Doe de droge 
ingrediënten bij het beslag en meng met een pollepel.
Vet een ronde hoge bakvorm in met boter. Ik nam twee 
kleintjes met een doorsnede van 16 centimeter. Vul tot 
twee derde met het beslag.

Bak op 180 graden gedurende 35 minuten, controleer 
met een satéprikker of de cake gaar is en laat afkoelen. 
Garneer met poedersuiker, rode bessen en taart-strooi-
sel. Snijd in kleine punten.
In Italië is het gebruikelijk om ’s ochtends bij het ontbijt 
een stukje te nemen. Het leven kan een feest zijn.
Bron: Zo mooi is klassiek
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Uitgiftedata en uiterlijk kopij inleveren in 2023
nummer  kopij vòòr   bezorging op
2301 - februari  9 januari  26 januari
2302 - maart  6 februari  23 februari
2303 - april  13 maart  30 maart

   Een kerstliedje
en een recept

Op 1 december is Lia van Dijk aanwezig vanaf 2 uur 
in de Sociëteit om leuke kerstversieringen te maken  
van koffi  ecupjes.
Het is fantastisch om te zien wat zij allemaal  kan maken 
van dit materiaal, en het leuke is dat ze dat  ons ook wil 
leren.

Voor het materiaal dat nodig is om al die leuke dingen 
te maken rekent zij  € 7.50. Dat kan ter plekke worden 
betaald.
Het is prettig voor haar als u zich van te voren opgeeft,  
Lia van Dijk : 06 53836238.

Kerstversieringen 
maken


