
Pagina 1 van 55 

 

 

MidWinterDagDromen 
 

 

Snow Queen (Pixaby) 

Een speciale uitgave voor leden van 

Wijkvereniging Noord-Oost De Bilt 

December 2022 

 

  



Pagina 2 van 55 

 

Colofon en inhoudsopgave 

MidWinterDagDroom is samengesteld door het bestuur van Wijkvereniging Noord-Oost de Bilt.  

Weg met de winterblues         3 

Hemelse chocolademelk: een halve liter geluk       4 

Winterse verhalen en gedichten        5 

 Het sneeuwklokje. Ofwel waarom sneeuw wit is      

 De wonderbloem: Een Russisch sprookje over de ijzige heerschappij van Wintervorst  

 Winter: Herman de Coninck         

Even wat anders…… puzzels         17 

Filo & Soof           21 

Winterse bezigheden voor binnen en buiten       23 

 Woordenhussel           

 Zelf sneeuw maken          

 Kerstbingo           

 Wandeling door het woud         

Spannende, ontroerende, mooie documentaires       28 

 Ahmads hair 

 All cats are grey in the dark 

Winterse muziek die het hart verwarmt       29
 Voor wie wat anders wil dan jingle bells en the red nose……  Hoewel….. 

Recepten           32 

 Fritattensuppe met een kaiserbroodje 

 Frans boerengerecht van peren met spek 

 Grootmoeders griesmeelpudding 

 Easy appelkoekjes – voor bij de thee, de koffie of de hemelse choco 

Gingerbread Koekjes 

 De kerstigste Kersthappen 

  Bladerdeegsterren met rode biet en geitenkaas 

  Komkommer rolletjes 

  Mini Kerstboom Pizza 

  Appel-Karameldip 

Intermezzo: de Midwinterhoorn        41 

Nog een intermezzo          42 

Wintervogels – gewoon in de achtertuin       43 

Tegen de kerststress: lekker kleuren        46 

De laatste bladzijde         55 

  



Pagina 3 van 55 

 

Weg met de winterblues 

MidWinterDagDromen is een boek met verhalen, spelletjes, recepten, kleurplaten, en verrassende 

kijk- en luistertips met linkjes. Voor als de verveling toeslaat, je last krijgt van de winterblues of zin 

hebt in een middagje contemplatief in de pannen roeren voor jezelf en verwanten.  

 

De sneeuwuil. Museums & Galleries 
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Hemelse chocolademelk: een halve liter geluk 

Warme choco: geen beter remedie voor een winterse ziel dan dit zalige drankje, vooral als het zelf 

gebrouwen is. Een beknopte inleiding in de kunst van het chocolademelk maken.  

Eigenlijk is het een delicate kwestie. Het zelf maken van warme chocolademelk. Alleen cacao levert 

een drankje op met veel smaak en een hoge mate van bitterheid, zonder vet of zoettonen. 

Uitsluitend pure chocolade biedt evenveel aroma maar dan gelardeerd met vet en suiker. Beide zijn 

niet optimaal. Edoch, ronduit onovertroffen is de combi pure chocolade – cacao. Met een snuf zout 

en kaneel.   

Ingrediënten 

• 500 ml melk 

• 45 g pure chocolade, grof gehakt 

• 1,5 kl cacaopoeder  

• Snufje zout  

• Mespunt gemalen kaneel  

1. Giet ongeveer een halve mok van de melk in een grote sauspan of soeppot en voeg er de 

chocolade en cacao aan toe. Warm al roerend op, tot de chocolade helemaal is opgelost.  

2. Voeg de rest van de melk toe, met de kaneel en het zout. Warm op tot net onder het kookpunt, 

terwijl je stevig klopt voor luchtigheid.  

3. Proef en stuur de smaken indien nodig bij.  

 

Recept uit: De Standaard 
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Het sneeuwklokje 

Ofwel: waarom sneeuw wit is 

Alles had een kleur, behalve de sneeuw. De aarde was bruin, het gras groen, de rozen rood, 
de hemel blauw en de zon was van goud. Alleen voor de sneeuw bleef er geen kleur over. De 
arme sneeuw besloot om aan één van de anderen een beetje kleur te vragen. Eerst ging hij 
naar de aarde: “Aarde, mag ik een beetje van jouw bruine kleur?” Maar de aarde sliep en 
antwoordde niet. Daarna ging de sneeuw naar het gras en vroeg: “Gras, mag ik een beetje 
van jouw groene kleur?” Maar het gras was gierig en deed alsof het niets gehoord had. Toen 
ging de sneeuw naar de roos en smeekte: “Roosje, alsjeblieft, geef mij een beetje van jouw 
rode kleur.” Maar de roos was erg verwaand en draaide zijn hoofd af. De sneeuw probeerde 
het bij de hemel en riep: “Hemel, mag ik een beetje van jouw blauwe kleur?” Maar de hemel 
was veel te ver weg en hoorde de sneeuw niet. En zo moest de sneeuw weer verder en 
vroeg aan de zon: “Zonnetje, mag ik een beetje van jouw gouden kleur?” Maar de zon had 
het veel te druk met schijnen en had geen tijd om te antwoorden. En tenslotte vroeg hij aan 
een klein wit bloempje aan de rand van het bos: “Wit bloempje, mag ik een beetje van jouw 
mooie kleur?” En het lieve bloempje antwoordde: “Natuurlijk sneeuw, neem zoveel als je 
wilt!” Zo nam de sneeuw een beetje van de witte kleur van de bloem en vanaf dat ogenblik 
was de sneeuw wit. Daarom werd het tere bloempje aan de rand van het bos sneeuwklokje 
genoemd en het is het enige bloempje, dat van de sneeuw geen last heeft van de sneeuw.  

 

 

 

 Uit: https://www.beleven.org/verhalen/ 

  

uit:%20https://www.beleven.org/verhalen/
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De wonderbloem 

Een Russisch sprookje over de ijzige heerschappij van Wintervorst 

Er was eens een mooi en welvarend land waar de zon overdag en de maan bij nacht neerkeek op 

ontevreden mensen. Het was een vruchtbaar land; de mensen die er woonden, waren niet bang om 

hard te werken en de oogsten waren dan ook overvloedig. Ja, vlijtig waren die mensen wel, vlijtig in 

het werken, maar ook vlijtig in het schelden en mopperen.  Er werd soms stevig gevochten en er 

werden harde klappen uitgedeeld door stevige knuisten. De mensen in dat mooie en welvarende 

land waren het lachen vergeten. Nooit waren ze blij of vrolijk. Ze voelden geen liefde voor elkaar, 

evenmin dankbaarheid voor alles wat  bezaten. Tussen al die welvarende types leefde een meisje dat 

Akoelina heette. Zij was wèl gelukkig. Ze had lang zwart haar, waarin ze graag kleurige veldbloemen 

droeg. Als ze ging wandelen liep er een klein hertje aan haar zij, terwijl bonte vogeltjes van alle 

kanten kwamen toevliegen, want de dieren wilden graag dichtbij Akoelina zijn.   

 

In het noorden werd het welvarende land begrensd door een brede rivier. Aan de overkant van die 

brede rivier begon het rijk van de boze Wintervorst. Daar was de aarde altijd overdekt met sneeuw, 

sneed een ijskoude wind door alles heen, en hingen aan vooruitstekende rotspieken ijspegels zo dik 

als pilaren. De Wintervorst leefde in een paleis van ijskristallen, ijskoud en doorzichtig. Geen plek 

voor mensen. Alleen de dienaren van de Wintervorst – de sneeuwelfjes en ijsdwergen – voelden zich 

er thuis.  
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De meeste tijd van het jaar zat de Wintervorst trouwens in zijn ijspaleis; daar liep hij dan met zijn 

handen op zijn rug te ijsberen en koude stoom uit te blazen. Echter, op gezette tijden had hij daar 

schoon genoeg van. Dan deed hij een inval in het welvarende land, geholpen door miljoenen 

sneeuwvlokken en ijskoude rukwinden. De mensen en de dieren in het welvarende land waren 

doodsbenauwd voor de Wintervorst.   

Op een dag hoorde Wintervorst dat er in het welvarende land aan gene zijde van de rivier een heel 

mooi meisje, Akoelina, woonde. Met zwart haar waarin ze voorjaarsbloemen droeg, ogen zo blauw 

als korenbloemen, een stem als een zilveren klokje, en een hart vol zon. Wintervorst nam zich voor 

dit mooie meisje tot zijn vrouw te maken. “Ik heb er schoon genoeg  van om altijd alleen te zijn,” zei 

hij in zichzelf. Met zijn legers van sneeuwvlokken en ijswinden trok hij het zomerse land in. De 

bloeiende velden verdwenen onder een laag sneeuw. De zon verdween achter grijze wolken die uit 

het noorden kwamen zeilen. Wintervorst vloog met die wolken mee, rechtstreeks naar het huisje 

waar Akoelina met haar vader woonde. Dat huisje stond op een heuveltje, verscholen tussen 

dennenbomen, maar Wintervorst had geen enkele  moeite het te vinden. Een ijskoude windvlaag 

stootte de deur open en Akoelina en haar vader zagen de Wintervorst over de drempel komen. Hij 

had zwarte vlerken als een kraai en zijn ogen stonden grimmig en kil. 

De vader van Akoelina was al heel oud. Hij zat in een leunstoel met een deken over zijn stramme 

knieën en rookte een pijpje. Akoelina zat naast hem en vertelde een oud Russisch sprookje. En daar 

stond ineens de gruwelijke Wintervorst in de kleine kamer. De vader van Akoelina begon te beven en 

te rillen en vroeg wat de Wintervorst van hem wilde. 
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“Je dochter!” “Mijn dochter? Die krijg je niet! Nu niet en nooit!” “Als ik je dochter niet krijg, zal ik 

haar ontvoeren!” Nu sprak Akoelina heel rustig: “Nu niet en nooit wil ik de vrouw van de Wintervorst 

zijn. Ontvoeren kan niemand mij. Alle goede dingen die er op de wereld zijn, zullen zich daartegen 

verzetten.” De Wintervorst werd bij deze woorden spierwit van woede en met ijzige stem zei hij: “Je 

hebt gelijk! Tegen je wil kan ik je niet meenemen naar mijn land. Maar ik kan er wel voor zorgen dat 

uit je eigen land alle welvaart en zonneschijn verdwijnt. Voorgoed. Ik zal alles toedekken met 

sneeuw. Ik zal alles doen bevriezen. Alleen de liefde voor elkaar zal de mensen van dit land kunnen 

warmen en redden, maar ik weet dat alle mensen in dit land ijskoude harten hebben. Behalve jij. En 

jou zal ik ook koud maken” Na die woorden blies hij Akoelina een wolk ijskoude lucht in het gezicht, 

daarna draaide hij zich om en vloog snel weg. Akoelina bleef achter in het huisje van haar vader, 

veranderd in een ijsklomp. Haar vader torste het stijf en zwaar geworden meisje naar haar kamer en 

legde haar op bed. Daar bleef ze liggen. En heel het land raakte onder de grimmige heerschappij van 

de Wintervorst. 

De bloemen stierven, de bomen verloren hun frisse bladeren, beekjes en rivieren verstarden, de zon 

liet zich niet meer zien. Dag in dag uit was het donker en koud. De mensen raakten in nood. Hun 

etensvoorraden slonken. Hout om vuur te maken werd schaars. De mensen werden ziek van kou en 

ellende. Niemand bleef zonder bevroren ledematen. En het ergste van alles was: Akoelina lag als een 

dode in haar bed; haar hart, waarin liefde voor iedereen had gewoond, was ijskoud geworden. Nu 

was er niemand meer die van de mensen hield, zodat de mensen nog vijandiger tegen elkaar werden 

dan tevoren. Het waren ijzige en barre tijden...... 

Alleen in een klein hutje, verborgen in de zoom van een uitgestrekt bos vol sparren en dennen, was 

nog warmte en geluk. Daar woonde een jongen die Aljosja heette, met zijn moeder. Op Aljosja en zijn 

moeder had de winter geen vat. Hun hutje lag zo goed verborgen dat de sneeuwlegers het niet 
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hadden kunnen vinden. Rondom het hutje stonden sparren genoeg om een houtvuur brandend te 

houden. Iedere dag ging Aljosja een spar omhakken en in blokken zagen. Op een dag toen hij juist 

klaar was met hakken en hij op de gevallen boom zat om even uit te blazen, dook plots een dwergje 

voor hem op. Een grauw dwergje dat er erg ontredderd en ongelukkig uitzag. Traantjes liepen over 

zijn wangetjes. IJspegeltjes bengelden aan zijn baardje. 

“Ben je de weg kwijt?” vroeg Aljosja. “De weg ben ik kwijt.” huilde het dwergje, “en al het andere 

ben ik ook kwijt. Hoe kunnen wij, dwergen, in leven blijven? Onze woningen zijn onder de grond. De 

grond is keihard bevroren. We zullen allemaal doodvriezen.” Hij zei het zo verdrietig dat Aljosja 

medelijden met hem kreeg. “Met de mensen zal het niet anders gaan!” zei Aljosja en de dwerg knikte 

instemmend. Op de terugweg naar huis dacht Aljosja nog aan het zielige dwergje, maar eenmaal 

binnen - bij het knappende houtvuur - vergat hij de verdrietige ontmoeting snel. 

 

Daags erna liep Aljosja gras te zoeken voor de geit die elke dag voor verse melk zorgde, zodat Aljosja 

en zijn moeder geen honger of dorst zouden hebben (ze hadden ook nog gerookt spek en 

roggebrood). Het was niet makkelijk onder de dikke laag sneeuw, die over de weilanden lag, vers gras 

te vinden. Na een paar uur gezwoegd te hebben, ging Aljosja zitten uitrusten onder een dode boom. 

Plots hoorde hij vlak boven zijn hoofd een krakende stem. Hij keek omhoog. Daar zat op een tak een 

zwarte vogel hem diepbedroefd aan te kijken. De vogel kraste: “Wij, vogels, zullen allemaal 

omkomen in deze kou die onze vleugels verlamt en in dit bos waar we niets meer te eten vinden.” 

Aljosja keek de vogel wanhopig aan. Waarom kwamen ze allemaal naar hem toe om hun nood te 

klagen? Kon hij het helpen dat het zo koud bleef? Een dag later zei de moeder van Aljosja: “Al het 

water in de put is één klomp ijs. Neem een emmer, ga naar de rivier, hak een gat in het ijs en put 

ijswater uit de rivier.” Aljosja nam de emmer en liep naar de rivier. Die lag niet ver van de bosrand, 

stil en bevroren. Aljosja moest heel lang hakken voor hij een gat in het ijs had gemaakt, waaronder 

water te zien was. Uit het water keek een vis hem radeloos aan. “Wij, vissen, zullen allemaal 

omkomen. Geen vis zal deze winter overleven.” klaagde de vis. “Ik weet het,” zei Aljosja. “Het gaat 

iedereen slecht. Was er maar wat aan te doen. Als ik iets voor jullie zou kunnen doen, zou ik het niet 

laten. Maar wat?” Hij had het nauwelijks gezegd of er klonk een geruis van vleugels. De zwarte vogel 

daalde neer op de bevroren rivier. “Jij kunt ons redden.” kraste de vogel. “Jij kunt ons redden!” riep 

ook de vis. “Jij kunt ons redden.” zei nu een derde stem. Aljosja keek achter zich. Daar stond het 

grauwe dwergje. “Hoe zou ik jullie kunnen redden?” vroeg Aljosja ernstig aan het drietal. “Ik ben een 

arme jongen. Wat kan ik doen?” De dwerg deed een stapje naar voren en zei snel: “Je moet op zoek 
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gaan naar de rode wonderbloem!” De vis voegde er uit de diepte aan toe: “De rode wonderbloem 

werd lang geleden geroofd. Door de Wintervorst! Als je hem terugbrengt naar dit land, is de winter 

aan de kant.” De vogel kraste opgewonden: “Breng de wonderbloem naar hier en de zon schijnt weer 

voor mens en dier.” “Waar moet ik die wonderbloem dan gaan zoeken?” vroeg Aljosja. “In het land 

van de Wintervorst.” antwoordde het drietal eensgezind. “Laat een van jullie me vertellen wat jullie 

er van weten,” zei Aljosja.  

 

De dwerg deed het woord. “In het noorden, aan de overzijde van de grote rivier, ver weg in het 

afschrikwekkende sneeuwland, staat een zwarte toren. Deze toren wordt bewaakt door drie dieren: 

een witte wolf, een sneeuwuil en een poolbeer. Alle drie zijn wreed en sterk. Boven in de zwarte 

toren is een kleine kamer. Daar wordt de wonderbloem bewaard. In een kistje van ijskristallen, 

dauwdruppeltjes huilend van verdriet en van verlangen naar de zomer. Al heel lang geleden is de 

wonderbloem door de Wintervorst uit het zomerse land ontvoerd. Vóór die tijd leefden er liefde en 

vriendschap in de harten van alle mensen. Maar nadat de wonderbloem was geroofd, werden de 

mensen nijdig en afgunstig op elkaar. Wij, dwergen en dieren, hebben de wonderbloem nooit 

helemaal kunnen vergeten. En bij de mensen was er één, een meisje dat Akoelina heette, die ook 

vaak aan de wonderbloem dacht. Maar Akoelina werd door de Wintervorst veranderd in een 

ijsklomp. Nu weet je dus het geheim van de wonderbloem. Je bent een eerlijke en behulpzame 

jongen. Als iemand ons kan helpen, ben jij het.” “Ik zal de wonderbloem terughalen!” riep Aljosja. “Ik 

beloof het jullie!” “Alle dieren van dit land zullen je dankbaar zijn!” kraste de vogel. “Je zult er hun 

levens mee redden.” De vis riep vanuit het ijswater: “En zo zul je ook het leven van de mooie 

Akoelina redden. Als de wonderbloem haar koude lippen aanraakt, zal haar bevroren bloed 

ontdooien en weer gaan stromen.” “Des te beter zal ik mijn best doen de wonderbloem terug te 

halen,” riep Aljosja blij. Hij wilde al teruglopen naar het huisje van zijn moeder, maar de dwerg hield 

hem aan zijn arm tegen en zei: “Als je ooit om hulp verlegen zit, klop dan drie maal op de grond en 

roep: 'Dwergenvrind, kom gezwind, help dit mensenkind!' Dan kom ik met mijn kameraden om je te 

helpen.” De vogel ging even op Aljosja's schouder zitten en kraste: “Als je ooit om hulp verlegen zit, 

roep dan: 'Vogelvrind, kom gezwind, help dit mensenkind.' Dan komen wij, vogels, je helpen.” 

Waarna de vis riep: “Als je ooit om hulp verlegen zit, roep dan: 'Vissenvrind, kom gezwind, help dit 

mensenkind.' Dan zullen wij, vissen, je niet in de steek laten.”  
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Aljosja bedankte de dieren voor de hulp die ze hem aanboden en beloofde nogmaals dat hij niet zou 

rusten voor hij de wonderbloem zou hebben teruggebracht uit het land van de Wintervorst. De 

volgende morgen ging hij op weg. Hij had zijn moeder verteld wat hij van plan was en de goede 

vrouw keek hem na met een bezorgd gezicht. “Als dat maar lukt,” dacht ze. Om te beginnen ging 

Aljosja naar het huisje van de oude Iwan, de vader van Akoelina. In dat huisje heersten stilte en 

verdriet. Zelfs de hond en de poes liepen met de koppen naar de grond en de staarten tussen de 

benen. Aljosja keek even naar binnen in het kamertje waar Akoelina lag te slapen als een blok ijs. 

Naast haar bed zat de oude Iwan. Van verdriet en zorg was zijn haar sneeuwwit geworden. Aljosja 

vertelde Iwan dat hij op weg was om de wonderbloem terug te halen uit het land van de 

Winterkoning en dat met de wonderbloem het geluk zou weerkeren. “Denk je werkelijk dat je daarin 

zult slagen?” vroeg de oude Iwan. “Ja, dat geloof ik vast en zeker.” “Als het je lukt mijn dochter weer 

te laten ontwaken uit haar diepe winterslaap zal ik de gelukkigste vader op aarde zijn en jijzelf de 

gelukkigste jongeman, want dan zal Akoelina je vrouw worden.” Die woorden gaven Aljosja al de 

moed die hij nodig had. Hij nam de hand van Akoelina in de zijne - de hand van het meisje was koud 

als sneeuw - en drukte er een kus op. Hij nam afscheid van de oude Iwan en nu begon pas werkelijk 

zijn tocht naar het land van het noorden. 

 

Dagen lang was hij op reis voor hij aankwam bij de brede grensrivier. Aan de overkant wachtte hem 

het land van de eeuwige sneeuw. Aan de oever van de brede rivier bleef Aljosja aarzelend staan. Hij 

vroeg zich af hoe hij aan de andere kant moest komen. Al was het erg koud, het water stroomde zo 

snel dat het geen tijd had om te bevriezen. Naar de overkant zwemmen zou onmogelijk zijn, zonder 

onderweg van koude te zinken. Maar Aljosja was niet van plan de onderneming meteen al bij het 

begin op te geven. Hij herinnerde zich de vis die hem hulp had beloofd en riep zo hard hij kon in de 

koude vrieslucht: “Vissenvrind, kom gezwind, help dit mensenkind.” Dadelijk klonk in het water een 

druk gesuis en gebruis. Er verscheen een geglitter en geschitter van schubben en vinnen, terwijl een 

enorme school vissen naar de plaats zwom waar Aljosja stond te wachten. Er waren kleine visjes bij 

en heel grote vissen. Een vis die groter was dan de anderen en een gouden kroon op zijn kop droeg, 
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keek vanuit het water Aljosja ernstig aan en vroeg: “Waarom zijn we geroepen? Wat wordt er van 

ons verlangd?” “Help me oversteken naar de andere oever, vissenkoning,” zei Aljosja. “Het zal 

gebeuren,” zei de vissenkoning. “We zullen met onze ruggen een brug vormen, waarover je naar de 

andere oever kunt lopen.” De vissen voerden het plan van hun koning feilloos uit. In minder dan geen 

tijd lagen ze rug aan rug en vormden zo een geschubde brug, waarover Aljosja naar de andere oever 

liep zonder zelfs natte voeten te krijgen. Hij bedankte de vissen hartelijk voor hun hulp en ging alleen 

verder. Nu was hij dus werkelijk in het land van de Wintervorst - de eerste sterveling die zich daar 

waagde. Dapper trok hij over de barre sneeuwvelden. Nergens bewoog een levend wezen. Alles was 

kil en kaal.  

In de sneeuwvlakte verscheen, nadat Aljosja uren gelopen had, een zwarte streep. Toen Aljosja 

dichterbij kwam, zag hij dat daar een diepe spleet in de aarde was. Hij stond stil aan de rand van die 

afgrond en vroeg zich af: “Hoe kom ik aan de overkant?” Toen herinnerde hij zich wat de zwarte 

vogel hem had beloofd en hij riep zo hard hij kon: “Vogelvrind, kom gezwind, help dit mensenkind.” 

In de lucht klonk dadelijk een hevig gewapper en geklapper van duizenden vleugels. De hemel zag in 

een oogwenk zwart van de vogels, grote en kleine. Een koningsadelaar streek naast Aljosja neer en 

vroeg: “Wat wordt er van ons verlangd?” “Help me over deze afgrond heen, vogelkoning,” zei Aljosja. 

Aan alle kanten werd hij door vogelsnavels beetgepakt. Aljosja voelde hoe hij aan zijn kleren van de 

grond werd getild en hoe hij door de lucht zweefde, gedragen door ontelbare vleugels. Pijn deden de 

vogelsnavels hem niet. Zachtjes en voorzichtig werd Aljosja aan de andere kant van de afgrond door 

de vogels in de sneeuw gezet. Hij bedankte de vogels hartelijk voor hun hulp en ging alleen verder 

over de barre sneeuwvlakte.  

 

 

Pas na drie dagen en nachten gelopen te hebben, kwam hij aan bij een zwarte toren. Rondom de 

toren was een muur van spiegelglad ijs. Er overheen klimmen was onmogelijk. Gelukkig herinnerde 

Aljosja zich wat de dwerg hem had beloofd. Hij klopte drie maal op de grond en riep: “Dwergenvrind, 

kom gezwind, help dit mensenkind.” Onder de grond klonk dadelijk een druk getrappel en getrippel. 

In de sneeuw verscheen een opening en de grauwe dwerg keek nieuwsgierig naar buiten. Hij zag 
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Aljosja staan, knikte hem toe en wenkte. Achter de grauwe dwerg aan ging Aljosja gebukt door een 

onderaardse gang naar een zaaltje waar de dwergenkoning op zijn troontje zat. “Wat wordt er van 

ons verlangd?” vroeg de dwergenkoning. Aljosja maakte een diepe buiging - een extra diepe buiging 

omdat het maar zo'n klein koninkje was - en hij zei: “Ik wil de rode wonderbloem verlossen uit de 

zwarte toren. Om aan de andere kant van de muur te komen, heb ik de hulp van de dwergen nodig.” 

“De dwergen zullen je alle hulp geven, die je nodig hebt,” zei de dwergenkoning, “want het 

dwergenvolk treurt heel diep om het lot van de wonderbloem. Iedere keer als er een dauwdruppel 

van de wonderbloem glijdt, vult zich een dwergenoog met tranen. Maar denk je dat je tegen deze 

zware taak bent opgewassen? De drie dieren, die de toren bewaken, zijn wild als een wolf, slim als 

een uil en sterk als een beer.” “Ik zal ze verslaan,” zei Aljosja dapper, “als ik maar eenmaal aan de 

andere kant van de ijsmuur sta.” 

 

 

De dwergenkoning stond op van zijn troontje en leidde Aljosja naar de ingang van een donkere 

tunnel. “Aan het andere einde van deze tunnel is de binnenplaats die tussen de muur en de toren 

ligt,” zei de dwergenkoning en hij knikte Aljosja zo bemoedigend toe dat de jongen er nieuwe 

krachten uit putte. Aljosja ging de donkere tunnel in en liep gebukt in het donker tot hij weer daglicht 

zag en naar buiten stapte. Dadelijk werd hij besprongen door een witte wolf. Aljosja balde zijn vuist 

en sloeg de wolf zo hard hij kon op zijn witte snuit. De wolf viel op de grond en bleef stil liggen. 
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Zoveel dapperheid had het dier niet verwacht. Op zijn hoede ging Aljosja verder in de richting van de 

zwarte toren. Plotseling hoorde hij boven zich een vogel krijsen en het slaan van brede vleugels. Hij 

keek omhoog en zag de sneeuwuil, die met haar scherpe klauwen dreigend op hem afvloog. Zo snel 

als een bliksemflits greep Aljosja de sneeuwuil bij haar vlerken en hij smeet de vogel hard tegen de 

bevroren grond. Daar bleef de sneeuwuil stil liggen. Zoveel dapperheid had het dier niet verwacht. 

Nu liep Aljosja op de ingang van de toren toe. Achter zijn rug klonk een vals gegrom. Aljosja draaide 

zich om en zag dat de poolbeer hem in de rug wilde aanvallen. De poolbeer was te sterk om met een 

vuistslag neer te slaan of tegen de grond te gooien. Aljosja raapte snel een zwaar stuk ijs op en 

gooide dat met al zijn kracht tussen de loerende oogjes van de poolbeer, die op de grond viel en stil 

bleef liggen. Zoveel dapperheid had het dier niet verwacht. Nu was er niemand meer, die Aljosja kon 

beletten de toren in te gaan. Hij ging naar binnen, vond daar een wenteltrap en begon die snel te 

beklimmen. Aan het einde van de wenteltrap was een klein rond kamertje. In dat kamertje straalde 

een geheimzinnig licht en er hing een heerlijke bloemengeur. Op een zuil van ijs stond een kistje van 

ijskristallen. In dat kistje lag de rode wonderbloem te stralen als de dageraad. Zonder te aarzelen 

nam Aljosja het kristallen kistje met de bloem en liep, met het kostbare kistje tegen zich aangedrukt, 

snel de wenteltrap af.  

Buiten lagen de dieren nog verslagen op de grond. Aljosja maakte dat hij bij de ingang van de tunnel 

kwam. Daar stonden de dwergen hem al, trippelend en trappelend van ongeduld, op te wachten. 

Juichend renden ze met hem mee door de donkere tunnel die nu niet donker meer was, maar 

verlicht werd door de rode gloed van de wonderbloem. Toen Aljosja met de wonderbloem de zaal 

binnenkwam, stond de dwergenkoning op van zijn troontje en maakte een extra diepe buiging. “Nu is 

het mijn beurt om diep te buigen,” zei de dwergenkoning. “Aljosja, je bent een dappere jongen. Je 

hebt gedaan waar wij dwergen te klein voor waren en wat verder geen mens durfde. Je hebt de 

wonderbloem bevrijd. Keer nu snel met de wonderbloem terug naar het land waar ze thuishoort. 

Wees onderweg goed op je hoede. Als de Wintervorst merkt dat de wonderbloem niet meer in de 

zwarte toren is, zal hij doen wat hij kan om de bloem terug te krijgen en jou verschrikkelijk te 

straffen. Ga nu snel.” Aljosja verliet het ondergrondse dwergenrijk. Eenmaal op de sneeuwvlakte liep 

hij wat hij lopen kon. Het leek wel alsof hij met de wonderbloem bij zich niet moe kon worden. Hij 

liep uur na uur, dag en nacht, zonder te rusten. Hij was al in het zicht van de brede grensrivier tussen 

het noorden en het zuiden toen hij een verschrikkelijk rumoer achter zich hoorde. Hij keek, al 

rennend, over zijn schouder en zag dat de Wintervorst hem snel inhaalde met zijn legers 

sneeuwvlokken en ijskoude rukwinden. Aljosja liep nog harder dan hij al drie dagen en drie nachten 

gelopen had. Het kristallen kistje met de wonderbloem erin hield hij stijf tegen zich aangedrukt. Hij 

bereikte de oever van de grensrivier en riep: “Vissenvrind, kom gezwind, help dit mensenkind.” 
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Dadelijk kwamen ontelbare vissen aanzwemmen en ze vormden een brug waarover Aljosja naar de 

andere oever rende. Zo ontsnapte hij aan de macht van de Wintervorst. Want buiten zijn eigen land 

had deze grimmige heerser, nu hij de wonderbloem kwijt was, geen macht meer. Briesend van 

woede maakte de Wintervorst rechtsomkeert om met zijn sneeuwlegers terug te keren naar zijn 

ijspaleis. Aljosja echter reisde rustig verder naar het huisje van de oude Iwan. Overal waar hij voorbij 

ging, smolt de sneeuw en dooide het ijs. Het groene gras kwam onder de witte sneeuw vandaan. De 

bomen kregen bloesems aan hun takken. Beken en rivieren ruisten weer. De mensen kwamen uit 

hun huizen en wezen elkaar de blauwe hemel aan. Alle haat en nijd in hun binnenste smolt als 

sneeuw voor de zon. Buiten zijn huisje stond de oude Iwan al te wachten. Hij omhelsde Aljosja 

hartelijk. Aljosja liep regelrecht naar de kamer waar Akoelina nog bevroren op bed lag. Hij raakte 

haar lippen aan met de wonderbloem en het meisje ontwaakte. Haar wangen kleurden zich rood en 

ze werd weer het vrolijke en mooie meisje van vroeger. De volgende dag werd de bruiloft tussen 

Aljosja en Akoelina gevierd. De moeder van Aljosja was erbij; ze was, zodra ze had gezien dat het 

voorjaar terug was, naar het huisje van Iwan gesneld om op tijd voor de bruiloft te zijn. Heel het land 

vierde feest. En verder? Verder leefde iedereen voortaan met elkaar in vrede en harmonie.  

De meest gelukkige mensen bleven Aljosja en Akoelina. Dat kon ook niet anders. Want de 

wonderbloem stond nu in hun eigen voortuin en ze zorgden zo goed voor de wonderbloem dat hun 

liefde steeds groter en mooier werd. 

Uit: https://www.beleven.org/verhalen/ 

 

https://www.beleven.org/verhalen/
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Winter 

Winter. Je ziet weer de bomen  

door het bos, en dit licht  

is geen licht maar inzicht:  

er is niets nieuws  

zonder de zon. 

En toch is ook de nacht niet  

uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt  

is het nooit volledig duister, nee,  

er is de klaarte van een soort geloof  

dat het nooit helemaal donker wordt.  

Zolang er sneeuw ligt is er hoop. 

Herman de Coninck 

uit: Zolang er sneeuw ligt.  

Brugge: Orion. 1975 
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Even wat anders…… puzzels….. 

 

Zoek de pinquin tussen de toekans 
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In deze afbeelding zitten 25 kerstfilms verstopt, kun jij ze vinden? 
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Rebus 

 

  en=t                        -v                           -bo                        -sp 

 

 

          p=he  
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Puzzel  
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The story behind: Filo & Soof 

U kent ze waarschijnlijk wel uit de buurtberichten, de kat Filo en het hondje Soof. Ze hebben 
altijd wel wat te bespreken over wat er in de buurt speelt.  

Deze kersteditie leek ons een mooi moment om u eens verder met deze twee bijzondere 
dieren kennis te laten maken.  

 

Dit is Filo: een wijze en zeer vriendelijke kat. Tevens is hij groot 

grondbezitter. In zijn onmetelijke wijsheid heeft Filo namelijk 

besloten om maar liefst drie huishoudens te adopteren. Door zijn 

vriendelijke en wijze karakter heeft hij op drie adressen een pied a 

terre  weten te bemachtigen en als wederdienst houdt hij precies in 

de gaten wat er allemaal in de buurt gebeurt. Wel heeft hij er een 

dagtaak aan om zijn uitgedijde territorium te bewaken omdat er 

nogal wat kapers op de kust zijn. Die willen ook graag gebruik 

maken van ‘zijn’ voortuinen. Filo is de denker van de twee, en kan 

daarvoor heerlijk de tijd nemen. Natuurlijk denkt hij het liefste met 

de ogen dicht en gaat het gepaard met snurkgeluidjes. 

          

Dit is Sofie, ook wel bekend als Soof. Deze dame op leeftijd was 

vroeger een echte ADHD hond. Na een omzwerving onder vier 

eigenaren die niet wisten wat ze met haar aan moesten  is zij 

uiteindelijk in de Bilt terecht gekomen. Wijsheid is niet één van haar 

sterkste kanten, maar enthousiasme zeker wel. Ook Soof spendeert 

haar tijd het liefst met het observeren van wat er allemaal gebeurt 

in haar omgeving. Maar het ‘zien en horen’ is de laatste jaren 

minder geworden, dus zij snuffelt en ruikt er vrolijk op los. Sofie was 

de doener van de twee, maar gezien de gebreken die met de jaren 

tevoorschijn komen beperkt het doen zich tot het samen met Filo 

verwonderen over wat er zich in de buurt allemaal afspeelt.  

 

 

Samen bespreken zij, bij een kort treffen bij de voordeur van de woning van Soof, regelmatig de 

mensheid en wat die allemaal uitspookt. 
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Filo & Soof 

 

 

Soof (de hond): Wat fijn he, dat de gemeente eindelijk investeert in extra straatverlichting, 

daar knapt de buurt echt van op. 

Filo (de kat): Extra straatverlichting? Wat bedoel je precies, want die heb ik nog niet gezien. 

Soof:  Nou, overal hangen extra lampjes tegenwoordig, het ziet er prachtig uit. 

Filo: Dat is niet van de gemeente hoor, dat zijn mensen die het kerstfeest willen delen met 

de buurt. 

Soof: Oh, echt waar, dat is leuk zeg. 

Filo en Soof (al zuchtend): Ja he, wat een bijzondere wezens zijn dat toch, die mensen. 
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Winterse bezigheden voor binnen en buiten 

We beginnen binnen. Gewoon op sokken of sloffen……….. Niks ingewikkelds dus…. 

Woordenhussel 

Welke straten in onze wijk zitten verstopt in deze woorden?  

1 tetwrsaorgel 

2 geenherw 

3 neerkeunb 

4 maoeuernsvwhgnt 

5 ilkojdoy 

6 hecetowregbk 

7 bldlwgatuofe 

8 gseiwnstnleaur 

 

 

De oplossing? Die vind je elders in dit boek 
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Geen sneeuw? Nou dan maak je het toch zelf. 

Ja, dat allengs zeldzamer wordende verschijnsel. Sneeuw. Bevroren water. Wit. Hoort bij winter. 

Althans in de herinneringen van de ouden van dagen onder ons. Voor menig jong mens een 

volkomen onbekend fenomeen. Daarom een recept om zelf sneeuw te maken. Gewoon met huis-, 

tuin- en keuken ingrediënten. Is weer eens wat anders dan sneeuw uit een spuitbus.  

Feestsneeuw van scheerschuim en baking soda  

Eerst maar eens de ingrediënten: een flinke fles scheerschuim, een pakje van 500 gram baking soda, 

de meest woeste glitters die je kunt vinden en azijn.  

Het bijzondere van deze sneeuw: je kunt er eerst een tijdje ongehinderd mee kleien voordat je er een 

bruisende zooi van maakt. Hoe? Dat lees je hier. 

Je begint met het schudden en vervolgens leeg spuiten van de fles scheerschuim. Hou je vooral niet 

in, schudt als een dolle en spuit die fles leeg. Vervolgens strooi je hier een volledig pakje van 500 

gram baking soda overheen en kneed je dit door elkaar. Dit is even wat werk, en ja je krijgt hier 

ongelooflijk vieze vingers van. Als je goed blijft kneden krijg je op een gegeven moment een stevige 

constructie waarmee je sneeuwballen kunt vormen. Met glitters erdoor helemaal feest. Ben je al dat 

geklei zat, en wil je wel eens wat echte magie, voeg dan azijn toe. En ziedaar, het bruist als een gek 

vanwege de combi azijn en baking soda. Het effect wordt nog groter als je de ‘klei’ eerst in een klein 

bakje doet en dat op een dienblad plaatst zodat het er helemaal uit gaat schuimen. 

Het meest lastige artikel is de baking soda (zuiveringszout, natriumcarbonaat, dubbelkoolzure soda). 

Te verkrijgen bij de grotere supermarkt, de toko of via internet.  

Als je geen zin hebt in geklieder: papier is geduldig. Je kunt altijd nog sneeuwvlokken knippen. Zie 

voor voorbeelden:  

https://www.mizflurry.nl/2012/12/uitleg-papieren-sneeuwvlokken-knippen.html 

https://www.mizflurry.nl/2015/12/sjablonen-om-sneeuwvlokken-te-knippen.html 

 

 

  

https://www.mizflurry.nl/2012/12/uitleg-papieren-sneeuwvlokken-knippen.html
https://www.mizflurry.nl/2015/12/sjablonen-om-sneeuwvlokken-te-knippen.html
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Kerstbingo 

Spelregels  

Uitgegeten? En zin in een ommetje? Doe dan de kerstbingo. Die is dit jaar buiten. Gewoon een 

kwestie van rondwandelen en goed kijken of je de voorwerpen op de volgende pagina (21) kunt 

vinden. Diegene die als eerste alle 9 voorwerpen heeft gespot is de winnaar. En nee, niet door de 

ramen van wildvreemden gluren……………… 
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Wandeling door het woud 

Als je dan toch een beetje door het bos loopt te struinen, met of zonder hond, kun je net zo goed zo 

nu en dan eens even bukken om kastanjes en dennenappels te rapen en de mooiste boombladeren 

te zoeken om die thuis te drogen. Kun je geweldige dingen mee doen. Zie hieronder. Googelen op 

knutselen met dennenappels, kastanjes en bladeren levert tientallen ideeën op. 
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Spannende, mooie, ontroerende documentaires 

En als je dan bent uitgekookt, uitgegeten en uitgewandeld is het misschien wel lekker om een tijdje 

onderuit gezakt voor de buis te zitten en eens wat anders te zien dan het gangbare werk. In deze 

MidWinterDagDroom dus geen Sissy, The Sound of Music of andere tranentrekkende klassiekers, 

maar een aantal documentaires. Aangrijpend, hilarisch en alles er tussenin. Gewoon te zien via de 

website van IDFA.  Twee tips van de redactie. Wil je meer zien of iets anders dan wij bedachten? 

Bezoek dan de website.  https://www.idfa.nl/nl/collectie/gratis 

Ahmad's Hair 

De uit Syrië gevluchte Ahmad (12) is nog maar net in Nederland. Terwijl hij druk bezig is met zijn 

integratie in de Nederlandse samenleving en het maken van Nederlandse vrienden, blijkt hij ook een 

hartverwarmende persoonlijke missie te hebben. Deze docu duurt 16 minuten, is in het Nederlands 

en Arabisch, met Nederlandse ondertiteling.  

https://www.idfa.nl/nl/film/4108da06-ad71-47a5-8baa-cd7c517cf391/ahmads-hair 

All Cats Are Grey in the Dark 

De Zwitserse Christian, die zichzelf Kattenman noemt, deelt zijn brandschone flat met twee poezen: 

Marmelade en Katjuscha. De drie zijn onafscheidelijk. De diertjes vergezellen hun baasje – of dienaar, 

het is maar hoe je het bekijkt – zelfs naar een après-ski-bar. Daar hangen ze onderuitgezakt op de 

bank, terwijl Christian een pilsje drinkt in een tenue dat doet denken aan dat van een jachtopziener. 

Thuis loopt hij liever rond in zijn witte onderbroek.  

Dit tragikomische, licht-absurdistische portret wordt opgenomen met spannende tijden in 

het vooruitzicht: Marmelade is door een raskat gedekt en verwacht binnenkort kittens. Christian wil 

graag de liefhebbende vader zijn. Nog intenser dan gewoonlijk werpt Christian zich op zijn grote 

liefdes die, naast zijn Alexa, zijn belangrijkste gesprekspartners zijn.  Achttien minuten, de voertaal is 

Duits, ondertiteling in he Engels. 

 

  

https://www.idfa.nl/nl/collectie/gratis
https://www.idfa.nl/nl/film/4108da06-ad71-47a5-8baa-cd7c517cf391/ahmads-hair
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Winterse muziek die het hart verwarmt 

 
Voor wie wat anders wil horen dan Jingle Bells of the Red Nose, hieronder een aantal muzikale tips. 

Gewoon te beluisteren (en te bekijken) via YouTube. En vooruit, ook klassiek werk over eskimo’s, 

mistle toe en kastanjes……………. 

Alternatief 

Let It Go (Disney's "Frozen") Vivaldi's Winter - The Piano Guys  

Wondermooie muziek. Fascinerende beelden.  

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE 

 

The Swingles - Narnia (Original Song - LIVE a cappella session) 

Deze zomer live gehoord, ergens in een park in Friesland. Heeft niks met kerst te maken. Wel mooi 

https://www.youtube.com/watch?v=gwiw7KH2Org 

 

Gabriella's Song - Helen Sjöholm (As It Is In Heaven) 

Uit de film As it is in Heaven. Onvergetelijke muziek, onvergetelijke film. 

https://www.youtube.com/watch?v=AViTjRuBpg0 

 

Wherever I go - Mark Knopfler en Ruth Moody 

Eerst hoor je het water, vervolgens allengs duidelijker, de instrumenten, de tekst. Een weemoedig 

lied dat raakt aan de ongewisse kanten van het leven. Met het filmpje erbij een weergaloos uitstapje 

in de geest naar lege, stille en vervallen plekken waar slechts de wind lijkt te heersen. 

https://www.youtube.com/watch?v=kmWCAvCRJ1o&list=RDufYBo275LUY&index=4 

 

Who knows where the time goes – Sandy Denny 

Over de tijd, vertrek, kortom alles waar een mens wel eens over nadenkt in deze periode van het 

jaar. Formidabele zangeres. 

https://www.youtube.com/watch?v=OkOB57UcYk8 

 

Going Home by Antonin Dvorak ("Largo" theme from Symphony No. 9, Op. 

95) – Sissel Kyrkjebø 

Luisteren volstaat. Ogen dicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZHvw4Lfdw 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE
https://www.youtube.com/watch?v=gwiw7KH2Org
https://www.youtube.com/watch?v=AViTjRuBpg0
https://www.youtube.com/watch?v=kmWCAvCRJ1o&list=RDufYBo275LUY&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=OkOB57UcYk8
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ZHvw4Lfdw
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Oude bekenden 

Stop the Cavalry - Jona Lewie 

https://www.youtube.com/watch?v=_gM7esAvbC0 

 

Oh come Emmanuel - Enya 

https://www.youtube.com/watch?v=01BcaggibDw 

Winter came - Enya 

https://www.youtube.com/watch?v=b1k_Z-WH_0s 

The Christmas Song (Merry Christmas To You) – Nat King Cole 

https://www.youtube.com/watch?v=wKhRnZZ0cJI 

 

Vrolijk populair 
 

Let It Snow/Winter Wonderland (Piano/Cello) - The Piano Guys 

https://www.youtube.com/watch?v=7N_NPUDUiQc 

 

Merry Christmas - Ed Sheeran & Elton John  

https://www.youtube.com/watch?v=Q_yuO8UNGmY 

Voor Jong en Oud 

Alfie, the Christmas tree It's In Every One of Us - John Denver & The 

Muppets Medley 

https://www.youtube.com/watch?v=DyBnRK5-6VI 

 

All I Want For Christmas Is You (LEGO Music Video) – the Piano Guys 

https://www.youtube.com/watch?v=c16dH9QezyE 

Allerlei 
 

Fairytale Of New York (Official Video) - The Pogues 

https://www.youtube.com/watch?v=j9jbdgZidu8 

 

Christmas Meets Cuba - Klazz Brothers & Cuba Percussion 

https://www.youtube.com/watch?v=jUIHT_FSoao 

 

Kerst met de fam – Merol 

https://www.youtube.com/watch?v=NPkpDKWlon0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_gM7esAvbC0
https://www.youtube.com/watch?v=01BcaggibDw
https://www.youtube.com/watch?v=b1k_Z-WH_0s
https://www.youtube.com/watch?v=wKhRnZZ0cJI
https://www.youtube.com/watch?v=7N_NPUDUiQc
https://www.youtube.com/watch?v=Q_yuO8UNGmY
https://www.youtube.com/watch?v=DyBnRK5-6VI
https://www.youtube.com/watch?v=c16dH9QezyE
https://www.youtube.com/watch?v=j9jbdgZidu8
https://www.youtube.com/watch?v=jUIHT_FSoao
https://www.youtube.com/watch?v=NPkpDKWlon0
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Christmas Medley - Indonesische kerstmedley 

https://www.youtube.com/watch?v=UGleNmc4AVI 

 

CE BUCURIE-AR FI - Anatolie Cobzac, Constantin Friptuleac, Gabriela 

Tocari, Capela corală MOLDOVA – Roemeense kerstmuziek 

https://www.youtube.com/watch?v=t2aIhbbUGB0 

 

Masaka Kids Africana Dancing Happy Merry Christmas 

https://www.youtube.com/watch?v=_MZ-rSIzmnc 

 

Feliz Navidad 2019 – Walk of the earth 

https://www.youtube.com/watch?v=gr2MLUfuWlQ 

Modern 

When The Thames Froze - Smith & Burrows 

https://www.youtube.com/watch?v=644U-jMpDUw 

 

Glorius – Melissa Etheridge 

https://www.youtube.com/watch?v=UqBXZnWv7H0 

Verrassende momenten rond kerst (video) 

Flashmob Christmas Foodcourt 

https://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE 

 

Flashmob Luchthaven Jakarta 

https://www.youtube.com/watch?v=h9qY6KuJA8o 

 

"Carol of the Bells"  - Shepherd Boomwhacker Style 

https://www.youtube.com/watch?v=uBhrMThGnVQ 

 

Flash Mob - Sing Somebody to Love at University Cafeteria  

https://www.youtube.com/watch?v=RSgRApOXd9Q 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UGleNmc4AVI
https://www.youtube.com/watch?v=t2aIhbbUGB0
https://www.youtube.com/watch?v=_MZ-rSIzmnc
https://www.youtube.com/watch?v=gr2MLUfuWlQ
https://www.youtube.com/watch?v=644U-jMpDUw
https://www.youtube.com/watch?v=UqBXZnWv7H0
https://www.youtube.com/watch?v=SXh7JR9oKVE
https://www.youtube.com/watch?v=h9qY6KuJA8o
https://www.youtube.com/watch?v=uBhrMThGnVQ
https://www.youtube.com/watch?v=RSgRApOXd9Q
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Recepten 

Fritattensuppe met een kaiserbroodje 

Ergens ten tijde van de Donaumonarchie of misschien al wel lang daarvoor ontstond de 

fritattensuppe. Bouillon met reepjes pannenkoek en verse kruiden. Gemakkelijk te maken en een 

goed begin van het diner. Kan trouwens ook heel goed voor de lunch.  

6 personen 

Ingrediënten 

• 1,5 liter water 

• 3 rundvleestabletten 

• 150 gram bloem 

• 1 ei 

• ¼ liter melk 

• 50 gram boter 

• 1 sjalotje 

• Verse bieslook 

• 3 takjes verse kruiden (peterselie, selderij en zo voorts) 

• Zout en peper naar smaak 

• Kaiserbroodje per persoon 

Bereiding 

• Breng 1,5 liter water aan de kook en los de bouillonblokjes hierin op. 

• Snij de sjalot heel fijn en bak deze kort. 

• Hak de verse kruiden fijn. 

• Roer de meel, het ei en de melk tot een glad beslag. 

• Voeg zout, sjalot en kruiden toe. 

• Bak van het beslag dunne flensjes. 

• Laat de flensjes afkoelen en snij ze in fijne repen. 

• Snij de bieslook fijn. 

• Doe de reepjes flensjes (fritatten) en de bieslook voor het serveren in de hete bouillon. 

• Roeren en serveren met een kaiserbroodje. 
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Frans boerengerecht van peren met spek 

Dit boerengerecht uit de campagne Chablaisienne, de grensstreek tussen Frankrijk en Zwitserland 
nabij het Meer van Genève is een van onze winterfavorieten. Lekker met een salade van rucola met 
een rinse dressing (azijn, olijfolie, mosterd, yoghurt,en zo nog wat je voor handen hebt, een 
theelepeltje jam erbij is ook lekker) en peterselie.  

2 – 3  personen 

Ingrediënten 

• 1 grote ui grofgesneden 

• Olijfolie, peper en zout. De olijfolie kan ook vervangen worden door eendevet. 

• Zwarte peperkorrels 

• 500 gram vastkokende aardappels schild in gesneden in grote patatten 

• 3 of 4 plakken licht gerookt ontbijtspek van 1,5 cm dik. Deze in grote blokken snijden 

• 1 grote harde peer van ongeveer 300 gram (geen stoofpeer), geschild in hel grove stukken 

Bereiding 

• Schil de aardappels en snij ze in dikke patatten. 

• Snij de ui doormidden en dan in dikke schijven 

• Snij de peer in kwarten, verwijder het klokhuis en snij de parten in hele grove stukken.  

• Verwarm olijfolie en boter in een stoofpan en bak hierin de aardappels en uien onder 
regelmatig omscheppen gedurende enkele minuten.  

• Schep het spek erdoor, leg het deksel op de pan en lat het geheel 10 minuten ongemoeid 
verder garen op laag vuur. 

• Schep de partjes peer erdoor, deksel weer op de pan en verder garen (10 minuten) op laag 
vuur. 

• Naar smaak peper en zout toevoegen. 
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Grootmoeders griesmeelpudding 

Een recept uit een kookboek uit 1937. Een herinnering ook, aan lange, lome zondagen waarin mijn 
grootmoeder griesmeelpudding serveerde met een saus van bessennat. In de zomer aan lange tafels 
in de hof. In de winter bij een snorrende potkachel.  
 
4  personen 

Ingrediënten    

• 1 vanillestokje 

• 700 ml volle melk 

• 125 ml verse slagroom 

• 80 g kristalsuiker 

• 100 g griesmeel  

• Verder nodig: puddingvorm en aluminiumfolie 

Bereiding 

• Snijd het vanillestokje in de lengte open en schraap met de punt van een mes het merg eruit.  

• Breng de melk met het merg, de slagroom en de suiker aan de kook.  

• Haal de pan van het vuur en strooi al roerend het griesmeel erin.  

• Zet de pan terug op het vuur en laat de pap al roerend 5 min. op laag vuur doorkoken en dik 
worden.  

• Spoel de puddingvorm om met water (niet afdrogen).  

• Giet de griesmeelpap in de vorm, dek af met vershoudfolie en laat 30 min. afkoelen.  

• Zet de vorm daarna in de koelkast en laat de pudding in ca. 3 uur opstijven.  

• Keer de pudding op een diep bord om hem te serveren. 
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Easy appelkoekjes – voor bij de thee, de koffie of de hemelse choco 

Ze lijken op appelflappen maar dan anders. En het is een werkje van niks. Tien minuten hooguit 

voorbereiden en vervolgens nog een kwartier in de oven. Een recept voor tien koekjes. 

Ingrediënten 

• 2 appels 

• 10 plakjes bladerdeeg 

• 1 el suiker 

• 1 tl kaneel 

• 1 ei 
 

Bereiding 

Verwarm de oven voor op 180 graden. Schil de appels en verwijder het klokhuis met een appelboor. 

Snijd de appels in plakken. Heb je geen appelboor, snijd de appel dan in partjes en maak hier plakjes 

van. Steek vervolgens met behulp van een glas, cirkels uit het bladerdeeg. Zorg ervoor dat de 

bladerdeegcirkels net zo groot, of iets groter zijn, dan de plakken appel. Leg op ieder 

bladerdeegrondje een schijfje appel. Klop in een glas het ei los en verdeel deze over de appelkoekjes. 

Meng tot slot de suiker en het kaneel en strooi dit over de appel. De koekjes gaan nu voor zo’n 15 

minuten de oven in. 
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Gingerbread Koekjes  

Met deze gingerbread koekjes kom je helemaal in de kerstsfeer. Natuurlijk ook leuk om te versieren.  

Let op het deeg moet lang (4 uur) rusten 

40 middelgrote koekjes 

Ingrediënten 

• 225 gram ongezouten roomboter 

• 160 gram donkerbruine basterdsuiker 

• 160 gram suikerstroop (bijvoorbeeld pannenkoekenstroop) 

• 1 ei  

• 1 eidooier  

• 500 gram bloem 

• 3 el kruidenmix 

• snuf zout 
De kruidenmix is een mengsel van 

• 2 el gemberpoeder 

• 2 el kaneel 

• 1 el nootmuskaat 

• 1 el kruidnagel 
 

Bereiding 

• Zorg dat al je ingrediënten op kamertemperatuur zijn voordat je het deeg gaat maken. 

• Meng de boter, suiker en stroop tot een romig mengsel. Voeg de eieren toe en roer goed tot 

alles is goed is gemengd. 

• Meng de bloem, kruidenmix en zout alvast door elkaar in een aparte kom. Dit voeg je in 

delen toe aan het andere mengsel.  

• Dit deeg blijft door de stroop redelijk plakkerig. Verdeel het deeg in 2 delen, maak hier 

plakken van en pak deze in met folie. Als plak koelt het deeg sneller af in de koelkast 

waardoor je eerder verder kunt gaan. Laat het deeg minimaal vier uur rusten voordat je er 

koekjes uit gaat steken. 

• Ook handig: ’s avonds het deeg maken zodat je de volgende ochtend gelijk kunt beginnen 

met bakken. 

• Na vier uur verwarm je de oven voor op 160 °C (boven- en onderwarmte). Rol het deeg uit op 

een met bloem bestrooid oppervlak, steek je koekjes uit en bak deze koekjes in 16 minuten 

af. De koekjes zijn zo al hartstikke lekker om op te smikkelen maar het is natuurlijk ook leuk 

om ze te versieren. 

• Deze peperkoekmannetjes zijn bijvoorbeeld erg leuk en gemakkelijk te versieren.  

Zoek zelf eens op internet hoe je het beste kunt versieren. Met water, poedersuiker en een rolletje 

papier kom je al een eind. En kijk nog eens naar de animatiefilms van Shrek…. Peperkoekmannetjes 

 

 

https://www.laurasbakery.nl/advent-2-gingerbreadman-koekjes-recept/
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De kerstigste Kersthappen 

Nee, dit jaar geen uren buffelen om de familie en de visite te voorzien van passende kersthappen 

maar een paar eenvoudige creaties die er onwijs leuk uitzien én goed smaken.  

Bladerdeegsterren met rode biet en geitenkaas 

Ingrediënten voor 12 hapjes 

• 3 vellen bladerdeeg diepvries 

• 100 gram rode biet (gekookt of gepoft in de oven) 

• 25 gram geitenkaas 

• 2 takjes verse tijm 

• Honing naar smaak 

Verder nodig Bakpapier en een ster uitsteekvorm 

 

Bereiden 

1. Verwarm de oven op 200 graden.  

2. Hak de bieten zeer fijn in de hakmolen of snij ze in hele kleine stukjes.  

3. Haal het bladerdeeg uit de vriezer en steek vier sterren uit elk vel (afhankelijk van de grootte 

van de stervorm). Prik er met een vork gaatjes in. 

4. Voeg nu op elke ster een beetje biet toe, een klein beetje geitenkaas en een paar blaadjes 

tijm.  

5. Bak de hapjes nu goudbruin in ongeveer 20 minuten.  

6. Verdeel een beetje honing naar smaak toe aan de hapjes. 

 

 

 
 

  

https://www.leukerecepten.nl/wp-content/uploads/2017/12/bladerdeeg-sterren-met-biet-3.jpg
https://www.leukerecepten.nl/wp-content/uploads/2017/12/bladerdeeg-sterren-met-biet-2.jpg
https://www.leukerecepten.nl/wp-content/uploads/2017/12/bladerdeeg-sterren-met-biet.jpg
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Komkommer rolletjes 

Gewéldig recept. Je maakt er geheid de blitz mee. Als je geen zin hebt in een beetje moeilijk doen 
met een bieslookstengel: een ordinaire cocktail prikker volstaat ook. Als je er veel wilt maken, dan 
heb je meer komkommer nodig.  

Ingrediënten 

• 3 of 4 Komkommers 
• Pakje feta 
• 10 zwarte olijven in kleine stukjes 
• ¼ rode paprika  
• bieslook om dicht te knopen 

Bereiding 

• Snij eerst de feta en de zwarte olijven fijn, roer de hele handel door elkaar. 

• Snij de rode paprika in hele kleine stukjes en leg deze even apart 

• Snij de komkommer over de lengte in hele dunne plakken. Dat kan met de kaasschaaf. De 
eerste twee plakken zijn alleen geschikt om gaandeweg zelf te verorberen. 

• Schaaf gelijk op – dat wil zeggen, eerst aan de ene kant van de komkommer een plak, dan 
aan de andere kant van de komkommer en zo verder.  

• Leg de plakken naast elkaar op een snijplank en leg een fikse theelepel van het feta – 
olijvenmengsel aan het begin van de plak, zo’n 3 cm van de rand en rol de plak strak op.  

• Ze de rol voorzichtig overeind en steek er een cocktailprikker in als je geen zin hebt in 
eindeloos geknutsel of leg er een bieslookstengel omheen en oefen geduld. 

• Garneer met een klein stukje rode paprika.  
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Mini Kerstboom Pizza 

Voor wie géén dag zonder pizza kan…….. 

Ingrediënten voor 8 stuks 

• 8 plakjes hartige taartdeeg (of basisrecept voor pizzadeeg) 

• 75 gr pesto 

• 70 gr geitenkaas 

• 100 gr cherrytomaatjes 

• 1 groene paprika 

• handje geraspte kaas 

• peterselie 
Plus bakpapier 

Bereiding 

1. Verwarm de oven op 210 graden.  

2. Snijd de groene paprika in repen en de tomaat in kleine stukjes. 

3. Snij de plakken hartig taartdeeg in bevroren toestand in de vorm van een kerstboom. Dat kan 

het gemakkelijkste met een mal (gewoon een tekening op papier en de omtrek volgen bij het 

snijden). En een voor een, dus plak voor plak afwerken.  

4. Beleg elke de kerstboom met een beetje pesto en geraspte kaas. 

5. Leg hierop de groene paprika in de vorm van slingers, de tomaatjes en verdeel er een beetje 

geitenkaas over.  

6. Leg de pizza’s op het bakpapier en bak ze ongeveer 13 – 15 minuten. 

7. Van de restjes kun je weer een nieuwe mini pizza maken.  

 
 

 

 

  

https://www.leukerecepten.nl/wp-content/uploads/2018/11/kerst_pizza_01.jpg
https://www.leukerecepten.nl/wp-content/uploads/2018/11/kerst_pizza_01b.jpg
https://www.leukerecepten.nl/wp-content/uploads/2018/11/kerst_pizza_02.jpg
https://www.leukerecepten.nl/wp-content/uploads/2018/11/kerst_pizza_03.jpg
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Appel-Karameldip 

Lekker gezond tussendoortje, simpel te maken.  

Ingrediënten voor 1 portie 

• 200 gr roomkaas 

• 15 gr poedersuiker 

• 30 ml karamelsaus 

• 1 theelepel vanille extract 

• snuf kaneel 

• handje walnoten 

• 1 appels 

 

Bereiding 

Zorg ervoor dat de roomkaas op kamertemperatuur is. Doe deze in een kom en voeg hier de 

poedersuiker, karamelsaus, vanille extract en een snuf kaneel aan toe. Meng dit met behulp van een 

handmixer tot een romig geheel. Snijd de appel in plakjes en de walnoten fijn. Doe de karamel dip in 

een schaaltje en maak deze af met wat extra karamelsaus en de gehakte walnoten. Serveer met de 

appelplakjes om te dippen. 

 

 

Meer leuke recepten? Kijk dan eens op deze site: https://www.leukerecepten.nl/ 

 

  

https://www.leukerecepten.nl/
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Intermezzo: de Midwinterhoorn 

Scherp bekeken de poldervariant van de didgeridoo. Met evenveel liefde gemaakt, gekoesterd en 

van generatie op generatie overgedragen. De midwinterhoorn. Een licht gebogen hoorn van berken-, 

elzen- of wilgenhout. Ambachtelijk gemaakt – gewoon het noeste handwerk. Met een mondstuk – de 

happe – van vlier of een andere houtsoort. Alleen in duistere dagen te horen en uitsluitend op een 

paar plekken in het land: Overberg  (bij Rhenen), de Veluwe, Twente, Salland, de Achterhoek en de 

grensstreek met Duitsland. Eenmaal dit geluid gehoord vergeet je het nooit meer. In Twente noemen 

ze het ’n oaln roop: de oude roep. Spooky, dat ook. 

Voor wie zin heeft in een virtueel uitstapje naar Twente en omstreken of lust krijgt er zelf een te 

maken, twee filmpjes.  

https://www.youtube.com/watch?v=MwQ6cOk8bRA 

https://www.youtube.com/watch?v=Enc4_UzrC9Q 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MwQ6cOk8bRA
https://www.youtube.com/watch?v=Enc4_UzrC9Q
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Nog een intermezzo: de oplossing van de woordenhussel 

1. Troelstraweg    

2. Herenweg 

3. Runnebeek 

4. Mr S van Houtenweg 

5. Looydijk 

6. Thorbeckeweg 

7. Abt Ludolfweg 

8. Sint Laurensweg 
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Exotisch gevogelte 

De halsbandparkiet dus. Ook hier in de buurt volop te vinden. Via de sociale media zie je nog wel 

eens de vraag langs komen of iemand zijn papegaai kwijt is want die vliegt dan ergens door een tuin. 

Meestal gaat het om de nakomelingen van waarschijnlijk lang geleden ontsnapte exemplaren. Deze 

halsbandparkieten doen het onverwacht erg goed in Nederland, vooral in steden. Ze zijn niet 

schadelijk, maar kunnen wel erg veel lawaai maken en komen soms in groten getallen voor. 

 

 

Foto: Roel de Weger 
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Een ode aan De Mus 

 

 

 

Bron: https://www.mussenwerkgroep.be/herken-de-huismus/ 

https://www.mussenwerkgroep.be/herken-de-huismus/
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Alvast een plan voor het nieuwe jaar: de nationale vogeltelling 

Van 27 tot en met 29 februari 2023 kun je weer meedoen aan de nationale vogeltelling. Dit betekent 

een halfuurtje vogels tellen in je tuin op vrijdag, zaterdag of zondag. Je gegevens kun je door geven 

aan: https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling. 

Op deze site kun je ook voorbeelden van diverse vogels vinden. Op de vorige pagina al vast een 

voorbeeld hoe je ring- en huismussen en heggenmussen uit elkaar kunt houden. Mussen komen het 

laatste jaar weer meer voor in de wijk, en ook de heggenmus (blauwe kop) is algemeen. Als je gaat 

tellen: veel plezier ermee. Je kunt vast oefenen in de kerstvakantie. 

 

 

 

  

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling
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Tegen de kerststress: lekker kleuren  

Nee, het is geen hype, maar gewoon helemaal hip. Kleuren voor volwassenen. Sluit je dus deze kerst 

een middag op, trek je meest wilde kerstsokken en een foute kersttrui aan, neem de stiften, het krijt 

of de kleurpotloden ter hand en ga je helemaal te buiten. Lekker muziekje erbij – stevige beat of zo – 

en een goed glas hemelse chocola. Moet je eens kijken wat dat met je doet.  

Op de volgende pagina’s een aantal kleurplaten voor jong en oud. Eenvoudig te printen als je de 

printer instelt op alleen die pagina.  
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De wereld van Fiep Westendorp: we groeiden er allemaal mee op. 

Jip en Janneke, de poes.  
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