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REDACTIONEEL 
 

Voor u ligt een nieuw exemplaar van 
de 1

e
 Wegwijzer, de eerste in het 

nieuwe jaar 2018. In overleg met het 
bestuur is besloten om de komende 
2 jaren de Wegwijzer in kleur uit te 
geven. Vooral voor de foto’s en de 
advertenties is kleur een grote 
verbetering. Fijn dat het bestuur wil 
investeren in een mooiere uitgave.  
Er wordt veel tijd en zorg besteed 
aan de Wegwijzer. Enkele nieuwe 
rubrieken en nu kleur geven de 
redactie meer mogelijkheden. 
Waardeert u deze veranderingen? 
Stuur een mail aan de redactie om 
uw mening te geven.  
Natuurlijk blijft uw medewerking 
nodig. Voed de redactie met uw 
bijdragen. Foto’s graag met een 
hoge resolutie. Wij zien uit naar uw 
bijdragen.     

 

LET OP: 
 
Kopij voor de Wegwijzer 2018-2 
uiterlijk 1 mei 2018 naar: 
 
Leen en Geri van der Weijde 
Vierwoudstedenmeer 154 
3346 JP Woerden 
Email: gerivanderweijde@gmail.com 

 
Kopij voor Lief & Leed naar: 
 
     Marty Alkema 
     St.  Hubertus 25 
     6713JN Ede 
     Email: marty.alkema@gmail.com 
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Liefgehad tot het einde, Johannes 
13:1 
 
 
 
 
 
In Johannes 13 staan Jezus laatste 
gesprekken met zijn discipelen en de 
gebeurtenissen rondom het Laatste 
Avondmaal voordat hij gaat sterven. 
Johannes begint dit gedeelte met de 
aandacht te vragen voor de grote, 
geduldige en volhoudende liefde die 
Christus heeft voor Zijn kinderen. 
"En vóór het feest van het Pascha, 
toen Jezus wist dat Zijn uur 
gekomen was dat Hij uit deze wereld 
zou overgaan naar de Vader, heeft 
Hij de Zijnen, die in de wereld waren 
en die Hij liefgehad had, liefgehad 
tot het einde." Hij wist het heel goed 
dat Zijn discipelen Hem binnen 
enkele uren schandalig zouden 
verlaten. Juist toen het er op aan 
kwam, zouden ze zwak en laf Hem 
alleen laten, ze zouden zich zelfs 
ergeren en aanstoot aan Hem 
nemen (Marcus 14:27) omdat Hij 
zich zonder verzet gevangen laat 
nemen en vrijwillig voor hen de 
lijdensweg gaan. Toch hield Jezus 
niet op om liefde te koesteren voor 
Zijn leerlingen. Hij had hen lief tot 
het einde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De liefde van Christus tot zondaren 
is de wezenlijke grond en het hart  
van het Evangelie. Het is inderdaad 
verbazingwekkend dat Hij ons totaal  
wilde liefhebben en voor onze zielen 
wilde zorgen. Dat Hij ons wilde 
liefhebben zelfs vóórdat wij Hem 
liefhadden of ook maar iets van Hem 
wisten. Dat Hij ons zo lief had dat Hij 
Zijn heerlijkheid aflegde en in de 
wereld kwam om ons te redden. Dat 
Hij onze zonden wilde dragen tot op 
het kruis. Dat Hij smart en hoon 
verdroeg voor verklaarde 
tegenstanders! Dat is een liefde die 
door mensen niet is te begrijpen. 
Nooit, alleen maar te bezingen. 
De liefde van Christus tot de 
gelovigen is niet minder 
verbazingwekkend dan Zijn liefde tot 
zondaren. Hij verdraagt hun talloze 
gebreken van hun bekering tot aan 
hun dood. Hij wordt hun eindeloos 
wankelen en hun dwaas verzet en 
tegenspreken nooit moe. Hij gaat 
zonder ophouden door met vergeven 
en vergeten. Het komt nooit in Hem 
op om ze de rug toe te keren en hen 
over te geven aan zichzelf. Dat is 
inderdaad verbazend en 
onbegrijpelijk. Zijn geduld is 
oneindig. Zijn medelijden is een bron 
die nooit uitgeput raakt. Zijn liefde is 
een liefde die de kennis te boven 
gaa

MEDITATIE                         
 

Liefgehad tot het einde 
 
Door Leen van den Berge n.a.v. een overdenking van J.C. Ryle 
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VAN DE PENNINGMEESTER 
 

CONTRIBUTIE 2018 
 

Wij brengen u de contributie voor het jaar 2018 in herinnering.  
Gezien de kosten sturen wij u geen nota, vandaar deze oproep.  
In het reglement staat ook een termijn wanneer de contributie dient te 
worden afgedragen en dat is uiterlijk 1 februari van het lopend jaar.  
 
Een echtpaar is €  65,-- verschuldigd en als u alleenstaand bent dan 
betaalt u €  55,-- .  
Bent u donateur dan bedraagt het bedrag €  20,--  
Het bedrag dat u verschuldigd bent kunt u overmaken naar 
bankrekening  
 
NL 61 INGB 0004 8966 46 t.n.v. Christelijke Caravan Club 
 

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING 
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Oud en nieuw liggen weer lang 
achter ons en nu mogen we 
genieten van het beginnende 
voorjaar. We zien we uit naar het 
voorjaarskamp in Chaam, dat dit jaar 
vroeg in het jaar valt. Heb je je al 
opgegeven? De kampcommissie 
ontvangt je met open armen. 
  
Maar we mogen verder vooruitzien, 
er komt D.V. na het voorjaar en de 
zomer ook een najaar. Ook mooi, 
maar anders, de natuur is dan op 
zijn retour. Dat betekent niet dat er 
niets te genieten valt, integendeel. 
Dat hopen we zeker te gaan doen 
tijdens ons najaarskamp op  
Vakantiepark De Schatberg, 
Middenpeelweg 5 te Sevenum in de 
Peel. Een bekende omgeving, want 
het ligt dicht bij vakantiepark De 
Heldense Bossen, waar we al eerder 
zijn geweest.  
Mooie omgeving, zeker, maar 
waarom niet in een minder bekende 
streek gezocht?  
Dat heeft de Commissie 
Voorbereiding Kampen ook gedaan. 
Als eerste had de commissie 
gevorderd contact met een camping 
in Andijk in Noord-Holland. Helaas 
haakte deze af omdat zij 
toestemming hebben gekregen om 
op de plaats van de camping 
recreatiewoningen te bouwen.  
We zien het vaker dat campings 
worden omgebouwd tot  
 

 
 
 
 
 
 
bungalowparken waardoor voor ons 
minder keus overblijft.  
Vervolgens is er nog contact 
geweest met een andere camping in 
Zuid-Holland, maar ook dat liep op 
niets uit. Uiteindelijk is de commissie 
uitgekomen op Vakantiepark De 
Schatberg in Sevenum, wat een heel 
mooie camping is. Martin Konijn met 
zijn commissie staat al in de 
startblokken om ons een prima kamp 
te bereiden. Dat kun je hen wel 
toevertrouwen. Het kamp wordt 
gehouden van vrijdag 
7 september t/m vrijdag 14 
september 2018, dus voor het eerst 
niet meer van zaterdag tot maandag. 
De Algemene Ledenvergadering 
houden we op de laatste kampdag: 
vrijdag 14 september. 
 
Traditiegetrouw vinden op het 
voorjaarskamp de verkiezingen voor 
het bestuur plaats. Ben van Viegen, 
onze alg. adjunct, is aftredend en 
niet meer herkiesbaar omdat hij er al 
drie termijnen van drie jaar heeft 
opzitten. Volgens de Statuten is dat 
het maximum. We zijn blij dat Leen 
Wigmans bereid is zich als 
bestuurslid verkiesbaar te stellen. 
Daarnaast is Leen van den Berge, 
secretaris, statutair aftredend. Hij 
stelt zich herkiesbaar. 
 
Klaas Kreuze heeft aangekondigd 
het wat rustiger aan te willen gaan 
doen en treedt daarom af als 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Door Leen van den Berge (secretaris) 
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voorzitter van de commissie reizen. 
Hij blijft nog wel voorzitter van de 
commissie voorbereiding kampen. 
Bedankt Klaas voor de grote 
hoeveelheid werk en al de tijd die je 
aan de CCC hebt gegeven en nog 
geeft. 
Wie Klaas op gaat volgen weten we 
op dit moment nog niet. 
 
 

Tenslotte kan ik meedelen dat er 
een nieuwe versie van het 
Reglement Reizen is verschenen. 
Die zal binnenkort op de website 
verschijnen en bij de a.s. Algemene 
Ledenvergadering worden uitgereikt. 
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Niet veel leden van onze club zullen 
nog weten wie ‘Aartje’ is. Toch was 
ze in de eerste 20 jaar van ons 
bestaan een prominent lid. Om te 
beginnen was ze een van de 
oprichters van de CCC, was 
jarenlang bestuurslid, verzorgde ‘lief 
en leed’ en was 10 jaar lang 
eindredacteur van De Wegwijzer. 
Ook was ze door haar postuur en 
witte haar een opvallende 
verschijning.  Maar haar grootste 
bekendheid dankte ze aan haar 
‘Perikel’, een rubriek in de Wegwijzer 
waarin ze op aanstekelijke en vaak 
humoristische wijze het leven van 
het CCC-echtpaar Lambert en Aartje 
Kruijning beschreef. Haar eerste 
‘perikel’ schreef ze in het 
maartnummer van 1989. Haar 
laatste verscheen in het 
septembernummer van 2015. 
Voor alle duidelijkheid moet ik u 
vertellen dat het echtpaar Kruijning 
bij de oprichting van de CCC nog 
geen caravan had … maar daar 
kwam gauw verandering in. Leest u 
maar verder. 
 
CARAVANPERIKELEN 
 
Het kopen van een caravan is een 
ingewikkelde bezigheid. Wij zoeken 
een caravan die niet duur en toch 
mooi is. In een hoekje van ons hart  
schuilen stille, onuitgesproken 
wensen: een toiletruimte, een ruime  

 
 
 
 
 
 
kast, en als laatste, een caravan mét 
verwarming. Natuurlijk met 
verwarming, want een koukleum als 
ik kan niet zonder. 
We gaan dus op zoek naar een 
goede, mooie, ruime, tweedehands 
caravan.  
Nummer 1: ruikt vies! Nummer 2: 
verwaarloosd. Nummer 3: ‘och …’  
Nummer 4: te klein. Het wordt een 
optelsom.                                     
Zoiets als 10 + 10 + dubbeltien + 44 
+ 15 … inderdaad! 
Maar dan staat daar die ene, die 
laatste … dié ís het! Die is het 
hélemáál! 
We nemen snel een besluit en 
binnen enkele minuten zijn we 
eigenaars van een juweel van een 
caravan … vinden wij. Apetrots zijn 
we op ons huisje. 
We hebben hem ook een naam 
gegeven, maar dat vertellen we 
eerst nog aan niemand. We noemen 
hem ‘de slak’. Een auto met caravan 

 

UIT DE OUDE DOOS 
 

 
Door Ton Hendriksen 

    Aartje en Lambert 
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doet ons altijd denken aan een slak 
die gaat winkelen. 
Maar goed, we zijn dus heel trots op 
ons caravannetje. En hij heeft het op 
onze eerste reis in september naar 
de Dordogne uitstekend gedaan. 
Helaas, ‘t is heel vervelend, maar we 
moeten onze slak al weer snel 
verkopen. Jammer, maar waar. 
Zeker, Lambert en ik zijn er heel 
tevreden mee en van ons krijgt hij 
een tien, maar de mensen die bij ons 
op bezoek komen vinden de afstap 
te laag. M.a.w. de caravan is te hoog 
voor ons trapje. 
De vorige bestuursvergadering is bij 
ons (in de slak dus) gehouden. Piet 
Post kon de instap makkelijk nemen,  
maar voorzitter Romke Hekstra 
hebben we gewoon omhoog moeten 
‘stoegelen’.  
Jammer dat er geen tv-opnames zijn 
gemaakt. En dan zwijg ik maar van  
 

 

Joost Zijl en Hannie Dingemans. 
Lambert en ik hebben er een hele 
avond over gesproken. En we 
hebben er ook een klein beetje om 
gehuild. Maar we gaan hem toch 
maar verkopen. We zullen de 
volgende keer beter op de 
instaphoogte letten. 
 
En mochten er mensen zijn die het 
naadje van de kous willen weten, 
zeg dan maar gewoon dat het trapje 
te laag was. Dan begrijpen ze het 
wel. 
Lambert en ik gaan dus weer op de 
10 + 10 + dubbeltien + 44 + 15-toer.  
Er zit niets anders op.  
                                                                                                             
Aartje 
 
 
 
 
 

          Even pauzeren tijdens een van de 
eerste CCC-reizen (Normandië en Bretagne) 
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We schrijven donderdag 18 januari.  
Vandaag begint de Caravana beurs 
in Leeuwarden, de  “Vakantie beurs” 
in Utrecht is net geweest. De 
vakantie beurzen prikkelen onze 
zinnen. Aanbod is er genoeg: 
Ideeën voor  CCC-reizen en ook al 
het nieuws op caravan en camper 
gebied. En het gaat weer goed, zo 
konden we lezen, met de verkoop 
van caravans en campers. 
Hebt u al plannen gemaakt? 
Het Voorjaarskamp in Chaam al 
geboekt ?  
En voor een Zomerkamp of een Reis 
ingeschreven?  
In deze rubriek over “Vakantie en 
Reizen varia” willen wij ook uw 
zinnen prikkelen. 
We willen allerlei onderwerpen die 
direct of zijdelings daarmee te 
maken hebben met u delen, en als u 
zelf een lezenswaardig artikel hebt 
of wilt samenstellen kunt u dat naar 
de redactie sturen. Zij kijken of het in 
een van de komende nummers past. 
Vandaag 18 januari: een storm raast 
over Nederland, het weer is 
misschien wel het meest 
besproken onderwerp. Het doet er 
ook heel veel toe als we iets van 
plan zijn. En het kan ook behoorlijk 
invloed hebben op ons gemoed.  
We mogen dankbaar zijn als dat niet 
zo is. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Op de site van het KNMI lezen we 
over stormen in Nederland. 
Het behoort tot de normale 
verschijnselen wordt er gezegd. 
Een storm begint bij windkracht 9, 
een zware storm bereikt windkracht 
10 en een zeer zware storm 
windkracht 11. Windkracht 12 staat 
voor een orkaan. Al mopperen we 
wel eens over het weer, gelukkig valt 
het in Nederland dan allemaal nog 
wel mee. 
Meer weten: typ Stormen op Google 
maar eens in en je vindt een 
veelheid aan  informatie, o.a op  
www.Nemokennislink.nl/weer  of  
www.Meteonet.nl  en de vele 
weersites. 
 
En wat zegt de Bijbel over het weer:  
Als eerste denken we aan het  
kinderbijbelverhaal over de storm 
op het meer, een boeiend  verhaal 
voor de klein-kinderen en 
indrukwekkend tegelijk, en dat nog 
des temeer als het stormt in ons 
leven. 
    
PS  Het journaal ‘s avonds kijkend 
viel het niet mee. 
 
 
 
 
 
 

VAKANTIE - EN REIZENVARIA 
 
Door Gijs Jansen 

http://www.nemokennislink.nl/weer
http://www.meteonet.nl/


 

10 

Storm en kosten zijn nauw 
verwant met elkaar en ook 
hoe we bouwen en het 
fundament leggen. 
Plannen maken en planning, 
inclusief bezinning hoort er 
allemaal bij. 
Ook in 2018. 
Laten we onze zinnen ook 
hier maar eens prikkelen. 

 

De tekst van de dag op mijn PC is  
het onderstaande: 
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In de vorige aflevering van deze 
rubriek hebben Pieter en Betty 
Geneugelijk zich voorgesteld en de 
pen aan ons doorgeven. 
 
Wij zijn Jan en Wilma Huiskes en 
wonen sinds ons trouwen al 46 jaar 
in Zuidwolde (Drenthe) 
 
Jan is hier geboren en heeft hier ook 
altijd gewoond. 
Ik ben geboren in Hollandscheveld, 
wat jullie je misschien nog kunnen 
herinneren van de boerenopstand 
1963. 
 

Wij hebben drie zoons gekregen en 
er zijn nu inmiddels vier 
kleindochters bijgekomen. 
Jan was stratenmaker en later 
melkboer.  
 
Nu is hij al 45 jaar dakdekker 
waarvan 15 jaar met een eigen 
bedrijf. 
 
Ik heb voor de kinderen gezorgd en 
toen ik 45 jaar was ben ik bij de  
maaltijdvoorziening (tafeltje dekje) 
gekomen en heb daar 10 jaar 
gewerkt. 
 
Wij doen veel vrijwilligerswerk bij de 
natuurvereniging en wij hebben een 
depot aan huis voor kleding voor 
joodse mensen (stichting Nachamu 
Nachamu Ami)  

 

Je gezicht ken ik wel maar… 
 
Door Jan en Wilma Huiskes 
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Wij hoorden van de CCC  
via Dick en Grietje Bouwers uit 
Zuidwolde.Ze zeiden dat is wat voor 
jullie, je gaat met elkaar op reis en je 
helpt mekaar als het nodig is.  
Wij zijn nu inmiddels met 2 
buitenlandse reizen mee geweest. 
Naar Kroatië en naar Spanje en 
Portugal. 
De zondag en de zangdiensten 
vinden wij erg mooi omdat je dat met 
andere gelovige mensen beleeft. 
Wij wensen alle CCC-ers het  
allerbeste toe. 
Groeten van Jan en Wilma Huiskes 
  
Wij geven de pen door aan:  
Cees en Eefje Zeevat uit 
Veenendaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Er leefde eens heel lang geleden 
een boertje werkzaam en tevreden.  
Aan weelde was hij niet gewend, 
een spiegel had hij nooit gekend.  
Eens toen hij aan het spitten was 
vond hij een stukje spiegelglas.  
Hij nam ’t in zijn vereelde hand,     
’t zat onder ’t vuil en onder ’t zand.  
Hij veegde ’t aan zijn broekspijp af 
en keek er in, en stond toen paf.  
Mijn vader zei hij, sapperloot die is al 
jaren dood.  
Mijn vader, och die goeie man hij is 
het en hij kijkt mij an.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET SPIEGELGLAS  
 
 
Hoofdschuddend stak hij ’t in z’n zak 
bekeek het thuis op zijn gemak.  
En hij begon te overleggen wat zijn 
vrouw ervan zou zeggen.  
Ze was wat bazig zijn Katrien, zou er 
om lachen misschien.  
 
En omdat hij daar zo bang voor was 
verborg hij ’t onder zijn matras. 
Maar telkens ging hij er weer heen. 
Mijn vader, zei hij dan tevreën.  
Dat wekte argwaan bij z’n vrouw die 
het hare er van weten wou.  
En zodra hij weer de deur uit was 
toen zocht en vond zij    
’t spiegelglas.      

Allerhande 
Een rubriek met van alles en nog wat 
 
Door diverse scribenten 
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Wat moet hij daarmee, peinsde zij er 
moet iets niet in orde zijn.  
Zo wantrouwde zij haar goede Hein.  
Ze keerde ’t om en keek en raakte 
toen geheel van streek.  
Daar heb je ’t nou, ik dacht het wel 
er is een andere vrouw in ’t spel.  
Mijn man, hij heeft geen hart in ’t lijf, 
hoe houdt hij van zo’n lelijk wijf.  
 
Aangereikt door Bert van Beek 
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Aangereikt door Geri van der Weijde 

 
De kringloopwinkel 
 
Er is een inbrengwinkel, 
men kan er alles kwijt. 
Zoals bezorgdheid, pijn, verdriet,  
angst, boosheid en ook spijt. 
Jij komt er binnen en je ziet 
dat vele staan te dringen 
voor een bewerkte tafel 
met jeugdherinneringen. 
 
Men biedt hier ook goedkope troost 
waarvan de voorraad slinkt 
en jij ziet voor je hoe de moed 
hen in de schoenen zinkt. 
Je vindt geen steun, geen 
schouderklop. 
 
Gedreven door de Geest ga jij achter 
de tafel staan, 
je deelt en deelt blijmoedig, 
er komt geen einde aan. 
Als allen zijn verdwenen 
Met steun van God, die troost 
stop je de leegte die je ziet 
in een kartonnen doos, 
je vult de lege schappen 
met liefde van God 
en zet de ontevredenheid 
In ’t magazijn, op slot. 
 
De winkel krijgt weer inbreng 
van vreugd en dankbaarheid, 
de klanten krijgen vrede 
en delen die ook uit. 
In deze kringloopwinkel is 
de klantenkring vergroot. 
Er is veel moois te delen, 
men vindt er Levensbrood. 
 
Het personeel verzucht: 

Blijheid en vreugde zijn al op 
er komt slechts leegte terug… 
 
Coby Poelman - Duisterwinkel 
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‘Kobbie Kibbesoeb’  
door Puck Kerkhoven. 
Aangereikt door Janny van Brussel 
 
 

Al eeuwen geven joodse moeders 
hun kroost een ‘Kobbie Kibbesoeb’ 
bij griep en naderende verkoudheid. 
Ook mensen, die na een 
ziekteperiode weer moeten 
aansterken, krijgen steevast een 
krachtige kippensoep 
voorgeschoteld. Dát het werkt, dit 
klassieke huismiddel met de bijnaam 
‘joodse penicilline’, weet iedereen 
die het ooit heeft geprobeerd. Je 
gaat er flink van zweten, je neus 
gaat open, slijm komt los en zelfs de 
zwakste maag kan kippensoep 
verdragen.Waarom het precies 
werkt, dat was niet duidelijk, tot voor 
kort. Twee wetenschappelijke teams, 
een Duits en een Amerikaans, 
hebben zich vastgebeten in de 
medische werking van kippensoep, 
ja heus. Mits gekookt met groenten 
werkt de soep ontstekingswerend 
constateerdenden Amerikanen in 
hun laboratorium. De Duitsers 
toonden aan dat het drinken van 
kleine teugjes hete kippensoep het 
neusvlies vochtig en de neus slijmvrij 

maakt. Dankzij het aantoonbaar 
slijmoplossend vermogen kunnen  
virussen uit de luchtwegen worden 
gehoest en weggesnoten. Je ziet al 
voor je hoe het er tijdens dat 
onderzoek aan toe ging. Hatsjoe! 
Gezondheid! Aan dit medicinale 
kippensoepje (zie recept) zijn 
bekende natuurlijke 
verkoudheidsbestrijders toegevoegd. 
Denk aan rode peper (een schep 
sambal werkt ook!), specerijen, 
verse gemberwortel, knoflook en ui. 
De kracht komt van een stevige 
soepkip die al flink wat kilometers op 
de teller heeft. Een langzaam 
groeiende, wat oudere kip geeft 
misschien taaier vlees, maar ook 
veel meer krachr en smaak. Ons 
lichaam kan de voedzame gelatine 
uit de botten makkelijk opnemen. 
Een echte soepkip weegt wel 3 kilo. 
Dat is voor het gemiddelde huisgezin 
te veel. Gelukkig verkoopt de poelier 
ook halve. Kun je geen soepkip 
krijgen, neem dan een hele, liefst 
biologische kip waarvan het vlees 
wat malser is. Wel weer lekker voor 
de restverwerking. Je kunt er lekkere 
ragout mee maken, of een tortilla 
gevuld met kip, salsa en gebakken 
uien. Of frisse kipkerriesalade met 
appel en rode paprika. Met de 
hartige soep brengen we onze 
minerale huishouding weer op peil. 
Een scheutje citroensap in de 
kippensoep is typisch Grieks. 
Persoonlijk vind ik dat wel lekker, het 
maakt de soep net iets minder zwaar 
van smaak, en je krijgt nog wat 
gezonde vitamine C binnen ook. 
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Versterkende kippensoep (voor ca. 
3,5 liter soep) 
 
Begin een dag tevoren 
Ingrediënten: 
Halve soepkip (ca. 1,5 kilo) 
1 ui met schil 
8 kruidnagels 
Stukje gemberwortel (ca 2 cm) 
1 rood pepertje 
1 theelepel gemalen foeli 
1 teen knoflook in schil, geplet 
2 laurierbladen 
Takje rozemarijn 
1 stengel bleekselderij en een halve 
winterwortel 
1 flinke prei 
4 lenteuitjes 
1 bosje peterselie 
Versgemalen peper en zout 
Halve eetlepel vers citroensap 
Nestje vermicelli. 
Bereiding: 
Was de halve kip, verdeel eventueel 
in twee stukken. Leg in grote maar 
goed omsluitende pan. Vul met koud 
water zodat de kip net onder staat. 
Was ui, prik er gaatjes in en steek 
daar de kruidnagels in. De schil 
geeft kleur aan de soep. 
Snijdt bleekselderiij, halve 
winterwortel, groen en lelijke bladen 
van prei en lente-uitjes (bewaar 
mooie deel) in stukken. Halveer het 

rode pepertje,verwijder pitjes, doe 
één helft in pan. Schil gemberwortel, 
doe schillen in pan, en bewaar de 
rest. 
Voeg peterseliestelen, knoflook, 
laurier, rozemarijn, foelie, peper en 
flink zout toe. Zet op klein pitje, laat 
langzaam net niet aan het kookpunt 
komen. Doe deksel erop, schuif er 
een sudderplaatje onder en draai 
vuur zo laag mogelijk. Laat zeker 3 
uur sudderen, neem pan van vuur en 
laat met kip erin een nachtje 
afkoelen. 
Schep met schuimspaan vet van de 
bovenkant. Haal kip eruit, verwijder 
vel en pluk vlees eraf. Bewaar in 
koelkast. Schenk bouillon door een 
fijne zeef. Gooi restanten weg. Verhit 
de bouillon. 
Afronding: 
Snijd prei en lente-ui in dunne 
ringetjes. Snipper half rood pepertje 
en gemberwortel ragfijn. Voeg toe 
aan hete bouillon, samen met 
fijngeknepen vermicelli. Houd ca. 20 
minuten tegen de kook, voeg kleine 
stukjes kip en citroensap toe. Breng 
op smaak met peper en zout. Hak 
peterselie, roer dat er op het laatst 
doorheen. Serveer soep stomend 
heet. 
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Aangereikt door Gijs Jansen 
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Het officiële recept voor ‘kobbie kibbesoep’ (joodse kippensoep) is niet 
geschikt als campingrecept, daarom deze snelle versie. 
 
Snelle ‘Kobbie kibbesoeb’ 
1 kipfilet 
1 bouillonblokje 
1 teentje knoflook  fijn gesneden 
1 ui met daarin gestoken 5 kruidnagels 
peper en zout 
gemberpoeder 
kurkuma 
2 blaadjes laurier 
Dit alles net aan de kook brengen  en 20 min. laten sudderen. 
Daarna de volgende ingrediënten toevoegen  en weer 20 min.   
sudderen 
1 prei  fijn gesneden 
1 paprika  aan kleine stukjes 
vermicelli 
Proef of er nog meer zout in moet. 
 
 
Eet smakelijk

Mijn camping recept 
 
Door Janny van Brussel 
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De tijd van reizen vangt  voor velen weer aan. 

Dank u Heer de Schepper 

Dank U Heer de Schepper van het 
ganse Heelal. 
Wij danken U oprecht van harte, wij 
allemaal. 
Dank U voor onze prachtige natuur. 
Het zonlicht het water en het vuur. 
Dank U voor de vogels de dieren de 
bloemen de insecten het groen. 
Dank U voor de oceanen,stromen, 
rivieren, vijvers en het plantsoen. 
Dank U voor de overvloed in onze 
noordelijke streken. 
Dank U voor de vruchtbare aarde, 
de grachten en beken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dank U omdat we hier reeds  
jaren in vrede mogen leven. 
Dank U omdat U ons kinderen en 
kleinkinderen hebt gegeven. 
Dank U voor de miljoenen kleine 
dingen. 
Die wij gratis uit Uw handen 
ontvingen. 
Dank U duizend maal voor alles wat 
we kregen 
Het is werkelijk voor ons een ware 
Godszegen. 
 
Auteur onbekend 


