
PALET
NUMMER 3 

2020

Samen 
vitaal!

132765_SWO-palet cover nr. 3-1020.indd   1 26-10-20   14:02132765_Palet-omslag Palet 3-1020.indd   1 26-10-20   14:05



Inhoudsopgave       pag. 
 

Van de redactie          1 

Van het bestuur          1 

PCOB           3 

Fietsclub Wezep         5 

Puzzeloplossingen         7 

Opkikker          9 

Duofietsen         11 

Verslag preventief huisbezoek       12 

Computertips         14 

Puzzel          16 

Recepten         17 

Bijzondere tradities rond kerst en jaarwisseling     22 

Kerstgedicht         24 

                 
 
              
Overige informatie 
Kantoor SWO gemeente-oldebroek 
Openingstijd: Woensdag van 9.00 – 12.00 uur 
  Mariënrade 3, 8091 XS Wezep 
Telefoon: (038) 376 27 16 
E-mail:  info@swogemeente-oldebroek.nl 
Website: www.swogemeente-oldebroek.nl 
Redactie Palet: redactie@swogemeente-oldebroek.nl 
Informatiepunt: Van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur is de balie 
bezet met gastvrouwen/heren van SWO.  
Hier kunt u informatie krijgen over SWO en het Sociaal Team.  



Van de redactie 
 
Dit is het najaarsnummer van het Palet en daarin staan dus 
ook zaken die in de decembermaand aan de orde komen. 
Sinterklaasfeest, Kerstdagen en de jaarwisseling. Hoe deze 
zaken ‘gevierd’ kunnen worden is volledig onbekend. 
Na een zomer met iets meer bewegingsvrijheid aangaande 

de Coronaregels, zijn we inmiddels weer beland in een periode waarin de 
regels weer zijn aangescherpt, niet ten onrechte helaas want de cijfers liegen 
er niet om! 
Natuurlijk vinden wij het ontzettend vervelend en jammer dat onze activiteiten 
grotendeels weer stopgezet zijn. We organiseren het niet voor niets voor alle 
senioren maar helaas behoren onze senioren ook tot de risicogroep. 
Toch hebben we geprobeerd om u een beetje leesplezier te bieden in deze 
pittige tijd, we hopen dat we u hiermee een plezier kunnen doen. En heeft u 
wensen voor de inhoud, tips of artikelen die u graag geplaatst zou zien, laat 
het ons weten. We maken het Palet voor u. 
 
Van het bestuur 
 
Bij het schrijven van dit artikel zitten we alweer in de herfst van 2020 en gaan 
we richting kerst en de jaarwisseling. Het is voor het bestuur en voor ons 
allemaal een bijzondere en bewogen tijd geweest. Door de Corona-crisis 
hebben we moeten besluiten om alle activiteiten stil te leggen. Alleen de 
maaltijdbezorging heeft dankzij de inzet van de vrijwilligers door kunnen gaan. 
Wel hebben we een aantal veiligheidsmaatregelen moeten treffen, waardoor 
jammer genoeg de persoonlijke contacten met de ontvangers van de 
maaltijden minder is geworden. 
 
Blij waren we dat we in augustus konden besluiten dat veel activiteiten met 
inachtneming van de RIVM-richtlijnen weer opgestart konden worden. Helaas 
worden we inmiddels geconfronteerd met de gevreesde 2e coronagolf en 
worden er weer aangescherpte maatregelen van kracht. Op dit moment 
kunnen de activiteiten weer niet doorgaan, maar op het moment dat u dit leest 
kan het ook wel weer anders zijn.  
Houdt daarom onze website goed in de gaten !! 
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mijn passie van toenmijn passie van toen
vertaald naar het nu

in

Thuiszorg van Viattence

www.viattence.nl info@viattence.nl

Lekker in uw eigen huis blijven wonen?
Dat kan met de zorg en ondersteuning thuis van Viattence 
in Heerde, Epe, Vaassen en Wezep.
                     

bel 0578 668 449

Voor begeleiding, huishoudelijke en persoonlijke verzorging en verpleging.

CENTRUM OLDEBROEK

Telefoon: 0525-655381



Helaas hebben we als bestuur eind augustus afscheid moeten nemen van 
onze oud-voorzitter Evert Port, door diens overlijden. Jarenlang heeft Evert 
zich ingezet voor de ouderen in onze gemeente en was hij een gedreven 
voorzitter. Ondanks het feit dat zijn gezondheid hem nog wel eens 
beperkingen oplegde, bleef hij tot op het laatst betrokken bij SWO. Als bestuur 
zijn wij hem veel dank verschuldigd. 
Wij wensen zijn vrouw Bonnie, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte en 
kracht toe in deze moeilijke periode. 
 
Tenslotte wensen wij u allen een goede tijd en straks fijne feestdagen toe. 
Houd u aan de voorschriften, zodat Corona u en uw medemens er niet onder 
krijgt !! 
 
Bert van Beek 
 
  ------------------------------------------- 
 
PCOB Wezep e.o. 
 
Wat anders gewoon is, is nu gewoon anders. 
Zo vergaat het de afdeling van de PCOB Wezep en omgeving. 
Geen bijeenkomsten, geen reisjes en voor het bestuur weinig te bespreken 
middels vergaderingen. 
Wel zijn er acties geweest afgelopen tijd. We denken aan de waaieraktie en 
de mooie Royalbladen die verspreid zijn. 
Ook voor de komende tijd zullen er geen bijeenkomsten gehouden worden. 
Wat wel doorgaat zijn de uitgaven en rondzending van de nieuwsbrieven voor 
onze leden en daarbij ook de landelijke Magazines. 
Zo gauw er weer ruimte komt om met elkaar ledenbijeenkomsten te houden 
zal dat vermeld worden in de nieuwsbrief. 
 
We wensen een ieder sterkte in deze ongewone tijd.  
Een groet van het bestuur van de afdeling Wezep e.o.  
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 Zonnestudio
Infra-rood sauna 
Gediplomeerd pedicure

PROBLEMEN MET UW VOETEN?

Likdoorns
Kalknagels

Ingegroeide nagels
Eelt

UW PEDICURE
Ook voor diabetische en
reumatische voet

 Stationsweg 37, 8091 AB Wezep
Tel: 038 - 376 38 95   Fax: 038 - 376 02 06

 
 

                                                                      

 

Pedicurepraktijk 
voor algehele voetverzorging 

 
 Ook voor diabetici en reumapatienten 
 

 Praktijkruimte op de begane grond 
 

 Indien nodig kom ik bij u aan huis 
 

Geef eens een pedicurebon cadeau,  
 dit wordt erg gewaardeerd. 

 
Jenny van Gelder-Hofmeijer 
Zwarteweg 60  Oosterwolde 

Tel. 0525 - 621845 
www.geldershofje.nl 

  Bezoek de website voor meer informatie 

 

VOETVERZORGING  
GELDERSHOFJE 
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Pedicure Daniëlle 
 
Medisch Pedicure, ik kom bij 
u aan huis. 
Ook voor diabetici en reuma 
 
Bel voor een afspraak: 
06-23722609 of kijk op 
www.danielle-pedicure.nl  
 
 
Goede 
zorg voor 
uw Voeten 
 
Lid van 
ProVoet 

 



Fietsclub Wezep
Even een terugblik op 2020 van
de fietsclub Wezep.

Over het afgelopen jaar valt niet veel te vermelden, vanwege de Corona-crisis
gingen we jammer genoeg pas voor het eerst fietsen op woensdag 9 
september. De opkomst was beperkt. 

Het aantal fietsen zoals op 
deze foto van vorig jaar, 
haalden we helaas nu niet. 
We merkten dat men nog 
wat terughoudend was en 
toch bang om besmet te 
raken. 
Bij de aanlegplaatsen, de 
horeca voor drinken en 

tussen de middag een kleine lunch, was het overal goed geregeld. Genoeg
tafeltjes en afstand onderling. Dat was fijn om te zien.

De eerste tocht ging via de Ossenstal richting Nunspeet en langs het 
Veluwemeer naar Elburg. Vervolgens via Oosterwolde met nog even wat 
drinken bij de theetuin Boerengoed, richting Wezep. Tweede tocht ging langs 
het Reevediep bij Kampen. Beiden mooie en gezellige tochten.
Na het schrijven van dit artikel, volgen er nog 2 fietsdagen en na de laatste 
tocht gaan we dan aansluitend ergens gezamenlijk eten voor wie dat wil.
Eén van de commissieleden, Gerrit Kamp heeft bedankt. Hij fietst nog wel 
mee. Wij bedanken Gerrit voor zijn inzet voor de fietsclub. 
Omdat de organiserende commissie nu wel erg uitdunt, hierbij een oproep om 
zich aan te melden als commissielid. Het kost niet veel tijd en we doen het 
samen.  Je bent ook niet verplicht altijd mee te fietsen, maar liefst wel zo veel 
mogelijk natuurlijk. 
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       Voor een persoonlijk verzorgde uitvaart. Als u vooraf wensen wilt vastleggen
      kunnen wij u hierbij helpen en advies geven over de mogelijkheden van
       tegenwoordig. Dit is geheel vrijblijvend ongeacht hoe u verzekerd bent.
       Neem gerust contact op met ons om een persoonlijke afspraak te maken.

Elke 1e maandag van de maand is er een vrij inloopspreekuur van 19.00 - 20.00 uur

            Riny van de Worp         tel. (06) 54 78 34 35              
            Noordsingel 220         www.rouwzorgriny.nl
           8091 XZ  Wezep         info@rouwzorgriny.nl          

Rouwzorg Riny
  
    Uitvaartverzorging voor een eerlijke prijs

Oosterwolde  Oldebroek    ’t Harde   Wezep
Mheneweg Noord 20   Zuiderzeestraatweg 177-1  Herenveldweg 18  Ruitersveldweg 35A
T. 0525 - 62 14 56  T. 0525 - 63 34 79   T. 0525 - 65 35 28  T. 038 - 337 40 38



Graag zouden we ook weer een paar mannen verwelkomen. 
Voor informatie en fietsdatums in 2021, zie het bewaarnummer van Palet en 
onze website, of informeer bij een van onderstaande personen:  

Hermien Hartman, tel.: (038) 375 90 25 of (06) 15 49 14 11; 
e-mail: hermienhartman@gmail.com
Hennie Kroes, tel.: (038) 376 23 73 of (06) 12 55 31 69;
e-mail: zkroes@lijbrandt.nl
Aleid Blokdijk, tel.: (038) 376 25 41 0f (06) 38 35 96 13;
e-mail: aleidblokdijk@online.nl  
Fenna Mechielsen, tel.: (038) 376 90 68 of (06) 27 42 33 33;
e-mail: b.f.mechielsen@planet.nl                                                                                                                                    

---------------------------------------------
Puzzeloplossingen

Palet 1: maansverduistering
De winnaar van de juiste oplossing :
De heer W. van 't Ende in Wezep. 

Bewaarnummer: aan de beterende hand zijn
De winnaar van deze puzzel:
De heer A.W. Biersteker in Wezep.

Beiden bedankt voor uw inzending en gefeliciteerd met de prijs.
Hierbij gelijk weer even een oproepje aan alle lezers: we zouden het leuk 
vinden om ook wat meer inzendingen uit de andere kernen te krijgen. Gewoon 
doen, puzzelen is een leuke ontspanning en wij worden blij van veel 
inzendingen😉😉

----------------------------------------------
Computerlessen en Corona

Net voor de Corona-uitbraak hadden we het plan om cursisten 
te leren on-line te bestellen. Hetzij bij de supermarkt, hetzij bij 
welke winkel dan ook. Dat zou echt een uitkomst zijn voor veel 
senioren. Helaas is les geven tijdens Corona onmogelijk. 
Misschien dat dit een van de eerste cursussen wordt wanneer 

Corona verdreven is! We houden u op de hoogte.

Cor Boelman en Margot van Zanten
7
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Melden van overlijden: 
038 376 4123

www.addiouitvaartzorg.nl

www.icare.nl

Icare in Wezep en Oldebroek

Als u ons nodig heeft, zijn we er

Voor meer informatie kunt u rechstreeks contact 
opnemen met de wijkteams van Icare. 
- Icare Wezep: (0522) 27 96 05 (24 uur p/d)
- Icare Oldebroek: (0522) 27 97 01 (24 uur p/d)
Bezoekadressen
Stouwdamsweg 4, Oldebroek/Clematisstraat 55, Wezep

Hiervoor kunt u bij ons terecht:
• verpleging en verzorging
• specialistische thuisverpleging
• verpleging en verzorging bij dementie
• advies over wonen, zorg en welzijn
• palliatieve zorg
• thuisbegeleiding
• personenalarmering
• nachtzorg
•  thuisleen van hulpmiddelen en 

verpleegartikelen



Een opkikker 
 
Voor alle mensen die zich toch wel 
eenzaam voelen in deze tijd. 
Wij hadden het ook graag anders 
gezien maar dat kan zoals u weet 
niet. 
Het programma van 2020 van de 
ontspanningsmiddagen konden we 
helaas niet uitvoeren. 
Wel is de eerste vergadering voor 
2021 al geweest. 
We moeten nog afwachten of we dit dan wel kunnen uitvoeren. 
Kijk naar elkaar om en geef eenzamen wat extra aandacht door middel van 
een belletje of een kaartje. 
Daarom voor u dit opkikkertje namens de werkgroep van de 
ontspanningsmiddagen. 
 
  ------------------------------------------- 
 
Advertentie De Voeterij, Chinees de Noord Veluwe 
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*Elke maand menu’s in de aanbieding!

*Dagverse senioren-maaltijden voor een scherpe
prijs! Informeer naar de mogelijkheden.

Chineeswezep 0642488378 0642488378  
  Chinees buffet met Pasen

      diverse heerlijke gerechten

          Van € 32,00 voor € 22,00 incl. drankjes          



 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Bredewold is uw betrokken, creatieve en productieve partner 

      in  o�line & online communicatie. Communicatie 

  die informeert, prikkelt, enthousiasmeert, overtuigt en activeert. 

Rondweg 76, Wezep  t (038) 376 33 90  w www.bredewold.nl  � � �

✓ Pedicurebehandelingen
✓ Bij u thuis 
✓ Gebruik van natuurlijke producten
✓ Aangesloten bij ProVoet en KvK

www.natuurlijkvoetzorg.nl  
Tel. nr. 06 838 996 88

Irma Port
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Duofietsen Coronaproof 
 
U heeft het wellicht al gelezen in 
de Huis aan Huis in september, 
onze duofietsen zijn nu echt 
Coronaproof. 
Er is een kunststof scherm 
geplaatst tussen de beide 
zittingen waardoor fysiek contact 
met de medepassagier wordt 
afgeschermd. En op de adressen 
waar de fietsen zijn gestald is een 
krat aanwezig waarin 
schoonmaakmiddelen zitten 
waarmee de fiets, zowel voor als 
na gebruik goed ontsmet kan worden. Het is de bedoeling dat dit door de 
begeleider wordt gedaan. 
Zo kunt u als senior ook in Coronatijd er toch op uit om even fijn te fietsen, 
goed voor lijf en leden. 

 
Maar ook voor gebruik van de 
duofietsen geldt:  
wanneer de begeleider of de bijrijder 
verkoudheidsverschijnselen heeft, 
blijf thuis en maak in ieder geval 
geen gebruik van de duofiets.  
Dit om contactmomenten met andere 
personen zoveel mogelijk te 
vermijden wanneer u zich grieperig 
of verkouden voelt en het niet 
duidelijk is of het Corona kan zijn. 
 

 
Wilt u graag gebruik maken van de duofiets maar u heeft geen begeleider, 
neem dan ook contact op met onze gastvrouwen en dan wordt er een 
vrijwilligster ingeschakeld die graag met u mee gaat fietsen. 
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Preventieve huisbezoeken SWO

In het kader van de informatieve huisbezoeken aan inwoners van 75 jaar, 
kregen de zelfstandig wonende inwoners geboren in 1944 een uitnodiging 
voor een informatief gesprek met een vrijwillige ouderenadviseur.
Deze bezoeken vonden plaats tussen oktober 2019 en februari 2020.

• Van de 178 verstrekte adressen (verstrekt door de Gemeente) vonden 
76 gesprekken plaats, dat is een deelnamescore van 43%.

53% van de gesproken personen was man en 
47% was vrouw. 

72% was gehuwd en 28% was weduwe/weduwnaar
• Veruit de meeste huishoudens bestonden uit een tweepersoons 

huishouden zonder inwonende kinderen.
De meeste mensen hadden 1 of meer kinderen binnen een straal van 
25 kilometer wonen, en bij problemen werd eerst bij die kinderen hulp 
gevraagd. De geboden hulp betrof veelal hulp bij digitale en/of 
administratieve zaken en soms bij vervoer o.a. naar een ziekenhuis.

• 6% van de gesproken 
personen had huishoudelijke 
hulp via de WMO, 6% koos 
voor particuliere hulp. 4% had 
zowel huishoudelijke hulp
alsmede persoonlijke 
verzorging, 3% alleen 
persoonlijke verzorging en 
81% had in het geheel geen 
hulp nodig.
(ter vergelijking: van de inwoners geboren in 1943 had 77% helemaal 
geen hulp nodig en van de groep geboren in 1941 was dat 75%)

• 78% van de gesproken personen maakte gebruik van 1 of meerdere 
digitale middelen zoals een PC, laptop, tablet of smartphone. (ter 
vergelijking: van de groep 1941 was dat 57%)

53%47%

man vrouw

0 50 100

WMO hulp
part.hulp

huis.hulp+verz.
pers. Verz.
geen hulp

soorten hulp



• 68% woonde in een koopwoning en 32% in een huurwoning. 
Praktisch iedereen at elke dag een warme maaltijd en gaf aan 
dagelijks buiten te komen.  

• 96% gaf aan goed rond te kunnen komen, slechts 4% kwam met 
moeite rond. 

 
97% van de gesproken mensen had  
het gevoel ergens bij te horen, 3% had 
gevoelens van eenzaamheid. 
 
 
 
 

 
Opvallend was dat 36% van de gesproken personen meer dan 5 soorten 
medicijnen per dag gebruikte.  
Het is aan te raden om 1x per jaar het medicijngebruik samen met de 
huisarts/apotheek door te nemen. 
 
Het winkelaanbod in Oldebroek (geen huishoudelijke artikelen, schoenen, 
ondergoed, geen grote drogisterij) en Wezep (te weinig goede 
kleding/ondergoed) zou men graag uitgebreid zien. 
Enkele personen gaven aan een Bank te missen en de brievenbussen zitten 
te ver weg. 
 
In Hattemerbroek mist men een pinautomaat en de buurtbus komt er niet. 
Met name in Wezep waren wat klachten over openbare ruimtes: klachten over 
bereikbaarheid winkels voor scootmobiels, trottoirs slecht onderhouden, te 
weinig parkeerplaatsen voor mindervaliden, slecht strooibeleid en slechte 
verlichting op achterpaden. 
 
Het team vrijwillige ouderen adviseurs van SWO bestaat uit  
Christien v’t Ende, Alie Hooft, Anneke Meijer, Heidi Reusken en Martha Junte. 
 
 
 
 
 
 

ergens bij

eenzaam
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COMPUTER
      APK



Omdat we onze cursisten door Corona-regels nu niet persoonlijk kunnen 
helpen, vermelden we in dit Palet iets wat menigeen bekend voor zal komen.

Schijfopruiming
Tijdens het computeren slibt de pc langzaam dicht met tijdelijke
bestanden, oude installatiebestanden en bestanden die u in de
Prullenbak hebt geplaatst. Op den duur kunnen deze gegevens de
harde schijf vervuilen, waardoor de computer trager wordt. Met de
handige optie: Schijfopruiming verwijdert u ze:

• Klik op de Taakbalk onderin op het pictogram van het 
vergrootglas

• Typ: Schijfopruiming
• Klik dan op Schijfopruiming
• De computer zoekt naar overbodige bestanden. Dit kan even duren. 

De bestanden worden getoond in een lijst. De bestanden die zonder 
problemen kunnen worden verwijderd, staan al aangevinkt.. Let goed 
op wat u gaat verwijderen, weg = weg. Weet u niet zeker of het goed 
is, haal dan het vinkje voor het hokje weg door erop te klikken.

• Klik op OK om de bestanden te verwijderen.
• Het kan zijn dat u uw keuze nog moet bevestigen. Klik dan op: 

Bestanden verwijderen.
De volgende zaken kunt u probleemloos verwijderen:

installatielogboekbestanden, gedownloade programmabestanden,
tijdelijke internetbestanden, offline-webpagina’s, Delivery
Optimizationbestanden, Prullenbak, tijdelijke bestanden, miniaturen en
gebruikersbestandsgeschiedenis

Hieronder nog wat interessante, maar vooral ook leerzame 
websites:

www.steffie.nl : Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit. De wereld is al
ingewikkeld genoeg!
www.leren.nl : Online cursussen en duizenden kennisbronnen over allerlei  
onderwerpen.
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PUZZEL ZANDLOPER 
1       

2       

3     

4    

5   

6  

7 

8  

9   

10    

11     

12       

13       

 
Ieder woord bestaat uit de letters van het vorige woord plus of min één letter. 
 
1.ongerust, 2.oplichterij, 3.bevel, 4.huisbediende, 5.geboden som, 
6.muzieknoot, 7.medeklinker, 8.lidwoord, 9.lofdicht, 10.afgestoken stuk gras, 
11.jammer, 12.fit, 13.oneerbaar. 
 
De oplossing kunt u tot 10 januari 2021 inleveren/insturen 
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Recepten 
 
Voor de herfst en winter een paar lekkere warme gerechten. 
En hoewel er nogal wat mensen zijn die niet van spruitjes houden….. 
Hier een gerecht waardoor zelfs degene die griezelt van spruitjes nog weleens 
op andere gedachten kon komen. 
 
Plaattaart met spruitjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrediënten 
 
1 rol vers bladerdeeg 
300 gr spruitjes 
100 gr spekreepjes 
125 gr zachte geitenkaas 
1 kleine rode ui 
1 appel. 
 
Bereiding 
 
Verwarm de oven voor op 200 
graden. Halveer de spruitjes en 
kook ze 5 minuten voor en giet  
ze af. 
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Bak de spekjes in 5 minuten lekker 
krokant in een koekenpan pan en 
laat uitlekken op keukenpapier. 
 
 
 

 
 
 
Leg het bladerdeeg op een 
bakplaat. Vouw de randen om en 
besmeer de binnenzijde met ⅔ van 
de geitenkaas. Verdeel de 
voorgekookte spruitjes samen met 
de gebakken spekjes er over. 
Snijd de rode ui in ringetjes en de 
geschilde appel in blokjes. Verdeel 
de ui en appel er ook over samen met de rest van de geitenkaas.  
Bak de plaattaart in 25 minuten in de oven krokant. 
 
  --------------------------------------- 
 
Een romige warme winterse soep 
 
Preisoep met aardappel 
 
 
 

Deze soep is goed gevuld en 
daardoor ook prima als maaltijdsoep 
te gebruiken. Lekker warm 
afgebakken stokbroodje erbij en het 
smullen kan beginnen. 
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Ingrediënten 
 
400 gr aardappelen (of aardappelschijfjes) 
3 preien (in ringen, ca. 400 gram) 
2 teentjes knoflook 
1 theelepel kerriepoeder 
1 groentebouillontablet 
700 ml water 
1 eetlepel olijfolie 
200 ml kookroom 
Snuf zwarte peper 
olie of boter om te bakken 
 
Gereedschap staafmixer 
 
Bereiding 
  
Fruit de fijngehakte knoflook aan in een soeppan met een beetje olie 
of boter. Voeg de aardappels in schijfjes of stukjes toe en bak een 
paar minuten mee. 
Doe dan de prei erbij en bak ook een paar minuten mee. Voeg een 
snuf kerrie toe. Giet het water erbij en voeg de bouillontablet toe en 
laat goed oplossen. Kook de soep ca. 15 minuten tot de aardappelen 
goed gaar zijn. 
Pureer de soep met een staafmixer. Voeg de room toe en roer er 
doorheen. Breng de soep op smaak met een snuf peper en indien 
nodig een beetje zout. 
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Nu nog een lekker toetje

Speculaas tiramisu zonder ei

Ingrediënten

250 gr mascarpone
50 gr witte suiker
250 ml slagroom
1 kop koffie (sterk), afgekoeld
1 zakje vanillesuiker
1 eet cacao
16 tot 10 speculaasjes

Bereiding

Klop de slagroom met 25 gr suiker stijf en 
zet zolang in de koelkast. Klop daarna de 
mascarpone met de andere 25 gr suiker en 
vanillesuiker goed door elkaar. Spatel de 
slagroom en de mascarpone door elkaar. 

Dip de speculaasjes een voor een kort 
in de koffie en verkruimel ze daarna 
grof in een schaaltje. 

Doe wat speculaaskruimels op de bodem 
en schep wat van het mascarponemengsel 
er op. Verdeel hier weer wat speculaas op 
en maak zo laagjes.
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Zet de glaasjes tiramisu in de 
koelkast en laat ze minimaal 3 uur 
opstijven. Het beste is om ze een 
nacht te laten staan. Bestrooi de 
tiramisu voor het serveren met wat 
cacao. 
Leuk is om bijvoorbeeld met de 
kerst een figuurtje uit stevig papier 
te knippen en deze op de bovenste 

laag van de mascarpone te leggen en hier overheen cacao te 
strooien.
Je kunt deze tiramisu ook in een grote schaal maken i .p.v. kleine 
glaasjes. Hierbij hoef je de speculaas niet te verkruimelen.

En dan is dit het resultaat…….succes met bereiden en eet smakelijk
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De opvallende gewoontes tijdens Kerst en Oud & Nieuw in andere 
landen! 
 

Noorwegen 
 
Wist u dat Noren de helft van 
de belasting betalen in 
december (en 
gepensioneerden zelfs 
helemaal worden vrijgesteld)? 
Op deze manier houden de 
mensen namelijk meer geld 

over om te spenderen met kerst. Bovendien zijn er in de kleinste 
dorpjes winkels te vinden die het hele jaar open zijn om kerst 
accessoires te verkopen, zoals Julehus in Drobak. Deze winkel noemt 
zichzelf dan ook ‘het postkantoor van de Kerstman’.  
 
Oekraïne 
 
In Oekraïne worden de kerstbomen met spinnenwebben versierd wat 
een bijzonder aangezicht geeft. Deze 
gewoonte is ontstaan omdat er een 
mythe gaat waarbij een arm gezin met 
een kale kerstboom op een ochtend 
wakker werd en hun boom zag 
schitteren in het ochtendlicht. De reden 
voor de zilveren en gouden gloed 
waren de webben van de spinnen. Dus 
dit is het geheim voor de mooiste glans in je kerstboom. 
 
Duitsland 

 
Vind jij als eerste de augurk 
in de kerstboom, dan mag jij 
– volgens Duitse traditie – 
een extra cadeautje 
uitzoeken onder de 
kerstboom. 
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Spanje 
 
Druiven voor geluk (Las uvas de la 
suerte) is een traditie die uit het 
begin van de 20e eeuw stamt en 
welzijn en voorspoed moeten geven 
in het nieuwe jaar. Het idee is dat 
iedere Spanjaard 12 druiven in de 
hand heeft en dat hij of zij, op het 
moment dat de klok op de Puerta del 
Sol in Madrid 12 uur begint te slaan, een druif hapt per klokslag. En 
uiteraard worden deze druiven weggespoeld met een heerlijk glaasje 
Spaanse cava. 
 
Griekenland 

 
In Griekenland is het voor de 
kinderen op 1 januari altijd groot 
feest! Dan is namelijk het feest van 
Sint Basil die de schoenen van 
kinderen zal vullen met cadeaus als 
zij die bij de kachel zetten op 
Nieuwjaarsdag. 
 

 
 
Peru 
 
Met kerst eten alle families in Peru kalkoen en drinken ze warme 
chocolademelk, ook al is het zomer. Als toetje nuttigen zij de 
Panettone, wat van origine een Italiaans 
luxebrood is met vruchten. Tijdens oud & nieuw 
gooien veel Peruanen geld op straat, waarbij 
de gedachte is dat dit geluk zal brengen om het 

komende jaar meer 
geld te verdienen. Met dezelfde reden 
nemen ze koffers mee de straat op, om 
hopelijk meer te mogen reizen in het nieuwe 
jaar. 
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Kerstgedicht 
 

Stil zijn de nachten vol 
verwachting over de komst 
van een ster zo lang door 

de wereld verwacht. 
Die hoog aan de hemel zijn 

opwachting zal maken; als een 
symbool van de vrede de wacht 

houdt bij het ' nieuwe leven ' 
in de decembernacht. 

 
De decembernachten zo koud en 

donker; lonken naar de komst van 
dat wonderlijk hemellicht. 

Dat oriëntatiepunt, dat na verschijning 
zijn stralen wederom op die kribbe richt. 

 
Waar heden ten dage massa's mensen doelloos 

zwerven en alom oorlogen woeden op een wereld 
eens voor een eeuwige vrede bestemd; zal bij  

al hetgeen van wat reeds van het paradijs werd 
verloren; die Kerstster wederom gaan stralen 

op die vleesgeworden boodschap die het geheim 
van de eeuwige vrede kent. 
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(i.p.v. advertentie Apotheek Oldebroek binnenzijde achterkant) 
 
 
 
 

 

Dansschool  
Dik en Leonieke  
Bruinewoud  
 

  
 Acaciastraat 8,  8091 TT  Wezep.          
 Tel.:  038 - 375 96 96        
 www.dansschoolbruinewoud.nl  
 
 
 Lessen:    
 
 Ballroomdansen 55 -  woensdagmiddag  
   
 Country Line Dance 50+ -  donderdagmiddag 
   
 Zumba Gold -  maandagmorgen en 
  -  woensdagmorgen 
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