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Beste CCC-ers, 
 
Had u zich ook zo op het 
voorjaarskamp in Appelscha 
verheugd? Na een lange winter 
heerlijk weer kamperen. Oude en 
nieuwe vrienden ontmoeten, dat is 
toch het plezier van CCC-er zijn. 
En wat was het die week mooi 
weer! 
 
Maar helaas, het kon allemaal niet 
doorgaan. Ook de zomervakantie 
niet en wanneer weer wel? 
Wanneer kunnen we weer 
kamperen met zijn allen? We 
moeten het een jaar overslaan… 
(verderop in deze Wegwijzer leest 
u hier meer over). 
Ik relativeer het allemaal door te 
zeggen ’als we maar gezond 
mogen blijven’ en natuurlijk is dat 
heel belangrijk. Niet alleen in deze 
tijd. Maar toch, toch mis ik het 
samen zijn als CCC-ers. 
 
In deze tijd staan we stil bij de 
herinneringen aan 75 jaar 
bevrijding van ons land. Velen van 
u hebben de oorlog nog 
meegemaakt. Nu zijn we vrij van 
oorlog. En toch zitten we 
opgesloten in onze huizen. Wij zijn 
beperkt in onze vrijheid. Alles om 
de ander, de zwakkeren en onszelf 
te beschermen.  

 
Mensen werken hard om anderen 
te redden en er ontvallen ons weer 
mensen, maar nu allemaal door 
een ziekte, Covid-19. 
Waarschijnlijk krijgen we pas over 
langere tijd onze vrijheid terug, en 
zijn we vrij van Corona. Dan mogen 
we onze kinderen en kleinkinderen 
weer dicht bij ons hebben en ze 
een knuffel geven. Dan mogen we 
eindelijk elkaar weer ontmoeten. 
Samen kamperen. Samen op reis. 
Ik kijk nu al uit naar die vrijheid, zo 
zei een van onze kleindochters: “Ik 
heb knuffelhonger, oma.” En ik 
begrijp haar gevoel. 
 
Vrijheid met offers. 
We leven in de tijd na Pasen 
waarin we vierden dat Jezus 
overwon! 
We weten dat wat er ook gebeurt in 
deze wereld, Jezus’ offer overstijgt 
alles. 
Deze ware vrijheid, door Jezus, 
hebben wij voor altijd. 
Omstandigheden kunnen moeilijk 
zijn, maar wij zijn vrij. 
Vrijheid door het ultieme Offer. 
 
 
Met een hartelijke groet, 
Tineke Paulus 
 
 

  

BRIEF VAN ONZE VOORZITTER 
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REDACTIONEEL 

Ook de Wegwijzer is deze keer van 
inhoud wat anders. Geen 
reisverslagen of verslag van een 
voorjaarskamp, maar toch is er 
voldoende stof om gezellig in te 
duiken. De Wegwijzer kan juist nu 
een verbindend element zijn binnen 
onze vereniging. 

Nu er geen verslagen zijn van reizen 
of kampen hebben wij ruimte voor 
andere verhalen. U kampeert al jaren 
en heeft natuurlijk in die tijd veel leuke 
of merkwaardige dingen beleefd. Deel 
deze belevenissen met ons en stuur 
uw verhalen in naar de redactie. Met 
zoveel leden moeten er toch 
hilarische of leuke dingen gebeurd 
zijn. Zeg niet dat kan ik niet, wij 
helpen wel met de redactie van uw 
verhaal. Kunnen wij in de volgende 
Wegwijzer ook uw verhaal, lang of 
kort geleden, publiceren?  

Wij wensen u goede dagen, ook nu 
wij elkaar niet kunnen ontmoeten. 
Laten wij het daarom op papier doen, 
ook dan kan er contact zijn.     

LET OP: 

 
Kopij voor de Wegwijzer 2020-3 
uiterlijk 1 augustus  2020 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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Ps. 4:7 
Velen zeggen: Wie zal ons het 
goede doen zien? 
Verhef over ons het licht van Uw 
aangezicht, HEERE! 
 
In deze tijd van coronapandemie 
grijpt de vertwijfeling om zich heen, 
steeds meer vermeende zekerheden 
ontvallen ons. Onze gezondheid 
staat in de eerste plaats op de tocht 
en vervolgens onze sociale 
zekerheid. Veel van ons, ouderen, 
zijn aan huis gebonden en zien geen 
mens, spreken geen geliefde dan 
alleen vanachter het glas en door de 
telefoon. Voor velen is de 
bestaanszekerheid weg, wat moet je 
als je geen baan meer hebt of je 
pensioen wordt nog meer gekort? 
Hoe moet het verder met de 
economie, hoe overleef ik dit?  
Velen vragen zich af: wie of wat zal 
ons nog het goede doen zien? Van 
wie verwachten we het? Van onze 
regering met alle maatregelen om 
het coronavirus te keren? Van de 
noodmaatregelen die bedrijven 
overeind moeten houden? Van de 
wetenschap die ons het medicijn en 
vaccin moeten leveren? 
 
David wist er van mee te praten, wat 
een ellende maakt hij mee, zijn zoon 
Absalom staat hem naar het leven  
en wil hem van de troon stoten. Denk 
je eens in, je eigen zoon!  

Toch zinkt hij niet in hopeloosheid ter 
neer. Hij weet waar hij zijn houvast 
moet zoeken, beter gezegd: bij Wie 
hij het moet zoeken. Hij bidt: verhef 
over ons het licht van Uw aangezicht, 
HEERE, m.a.w. HEERE, wilt U uw 
vriendelijk aangezicht naar mij 
toekeren. Het gaat David niet in de 
eerste plaats om verandering van de 
omstandigheden of overwinning in de 
strijd, maar om de gunst en genade 
van God, daarmee kan hij de zorgen 
en moeiten aan en door.  
 
Was dat dan voor David niet 
vanzelfsprekend? Hij was toch een 
man naar Gods hart? Nou, zo zuiver 
was het leven van David niet 
geweest, hij had heel wat op zijn 
kerfstok staan, God had Zijn 
vriendelijk aangezicht moeten 
verbergen, gelukkig had de Heere 
hem stilgezet: gij zijt die man! En 
David was tot inkeer gekomen en 
had zijn zonde beleden. God had 
hem weer zijn vriendelijk aangezicht 
toegekeerd, wat een wonder, hij had 
genade mogen ontvangen. Genade 
verdiend door onze Heere Jezus 
Christus die Gods vriendelijk 
aangezicht moest missen in een drie 
uur durende helse duisternis op 
Golgotha. Verlaten van Zijn Vader, 
omdat Hij onze zonden wilde dragen, 
niet die van David alleen, maar ook 
onze zonden waarmee we Gods 
toorn verdienden. 

MEDITATIE 

 
Door Leen van den Berge                                          
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Als we van harte mogen geloven dat 
Christus om onze zonden aan het 
kruis heeft geleden, keert God zijn 
vriendelijk aangezicht ons toe om 
Christus wil. Dan belijden we: "Want 
U alleen, HEERE, doet mij veilig 
wonen". En mogen we met David 
 

Meezingen, ook in de nacht van 
eenzaamhedi, zorgen en pijn: 
Gods vriend’lijk aangezicht  
heeft vrolijkheid en licht 
voor all’ oprechte harten, 
ten troost verspreid in smarten. 
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Een schitterende foto van het bruidspaar Rennie en Koos 
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Deze rubriek heet "Van de 

bestuurstafel" maar op dit moment  

dekt de vlag de lading niet geheel, 

want het bestuur heeft om de 

welbekende redenen niet vergaderd. 

Gelukkig konden we telefonisch en 

via de e-mail met elkaar overleggen 

en konden er besluiten worden 

genomen als daar dringende 

redenen voor waren. En die waren 

er, dat zal duidelijk zijn. Omdat het 

voor onze vereniging ingrijpende 

beslissingen waren en sommige 

leden vonden dat we als bestuur de 

reizen te vroeg annuleerden, wil ik 

de besluitvorming graag nader 

toelichten. U heeft er recht op dat 

het bestuur daarin transparant is. 

 

Het voorjaarskamp moest worden 

geannuleerd. Dit was 

onontkoombaar, want ook al was de 

camping destijds nog niet geheel 

gesloten, door de overal gesloten 

restaurants en zalen was er geen 

mogelijkheid om het programma uit 

te voeren en de ledenvergadering te 

houden. Daarbij kwam nog het reële 

gevaar van besmetting; elkaar alleen 

kunnen ontmoeten op afstand en 

niet op visite kunnen gaan was geen 

optie. Jammer voor ons als leden die 

zich er op hadden verheugd om na 

de winterperiode weer veel CCC-

vrienden en -vriendinnen te mogen 

ontmoeten, maar ook jammer voor 

de kampcommissie, die al zoveel 

voorbereidend werk had gedaan!  

 

 

 

 

 

Echter onze gezondheid is 

uiteindelijk belangrijker dan alle 

CCC-kampen en reizen.  

De camping De Roggeberg is graag 

bereid om ons volgend voorjaar 

2021 te ontvangen en ook de 

kampcommissie wil graag het 

programma dan echt uitvoeren. 

Dank je wel commissie dat jullie het 

er niet bij laten zitten en volgend jaar 

opnieuw de schouders er onder 

willen zetten. 

 

Vervolgens kwam de vraag naar ons 

toe: is het verantwoord om de in juni 

geplande reizen wel te laten 

doorgaan? Het was op dat moment, 

eind maart, in het geheel niet 

duidelijk of de campings in binnen- 

en buitenland in juni weer volledig 

open zouden zijn. We hebben als 

bestuur er eerst over getwijfeld of we 

de ontwikkelingen met de 

coronacrisis nog enige weken 

zouden aanzien om daarover wat 

meer duidelijkheid te krijgen. Op dat 

moment was die er niet. Wat wel 

duidelijk was dat de regering grote 

evenementen tot eind mei had 

verboden. Dat voorspelde niet veel 

goeds voor juni. Maar het annuleren 

van alle reizen en kampen zou voor 

onze club toch wel heel ingrijpend 

zijn, dat was nog nooit 

voorgekomen. Dit kun je als bestuur 

alleen maar doen als daar echt 

goede redenen voor zijn. De 

beslissing hadden we voor ons uit  

VAN DE BESTUURSTAFEL 

 
Door Leen van den Berge (secretaris) 
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kunnen schuiven, maar daarmee 
zou de onzekerheid bij de leden 
alleen maar zijn toegenomen. We 
hebben daarom het RIVM 
geraadpleegd. Deze adviseerde om 
de reizen niet te laten doorgaan, 
omdat in juni naar verwachting het 
besmettingsgevaar nog niet volledig 
zou zijn geweken ook al zouden de 
reisbeperkingen zijn versoepeld of 
zelfs geheel opgeheven. De regering 
immers zal bij het (geleidelijk) 
opheffen van maatregelen zeker de 
economische belangen meewegen 
tegenover de gezondheidsrisico's. 
Met andere woorden:  
de maatregelen versoepelen en 
daarbij enig besmettingsgevaar 
accepteren. Aangezien we een club 
van ouderen zijn, dus van extra 
kwetsbare mensen, hebben we als 
bestuur, met inachtneming van het 
advies van het RIVM, besloten dat 
het niet verantwoord is om de reizen 
te laten doorgaan. Inmiddels, nu ik 
dit schrijf, eind april, zijn we steeds 
meer bevestigd geworden in ons 
besluit. 

In het geval van zowel de annulering 
van het voorjaarskamp als ook van 
de annuleringen van de reizen en 
vaste kampen heeft iedereen, als het 
goed is, zijn gedane betalingen 
volledig teruggestort gekregen, 
zonder aftrek van kosten. De kosten 
worden vergoed uit de algemene kas 
waarin we, op aanraden van de 
voormalige penningmeester Henk 
Luiks, een aardige buffer hebben 
opgebouwd t.b.v. dit soort gevallen. 
We hopen dat de geannuleerde 
reizen in de reisspecial voor het 
volgend jaar opnieuw zullen worden 

gepubliceerd, maar dat hangt van de 
coördinatoren af. 
Het zou heel fijn zijn als er nog 
enkele reizen bij 
zouden komen. 
 
Voor het najaarskamp 2020 is een 
overeenkomst afgesloten met 
camping 't Weergors in 
Hellevoetsluis op Voorne en Putten 
in de provincie Zuid Holland. Een 
provincie waar we niet zo vaak 
komen, voor het laatst in 1999 in 
Ouddorp, maar met vele 
interessante plaatsen en met mooie 
natuur. Echter nu het verbod op 
grote evenementen inmiddels is 
verlengd tot 1 september, heeft het 
bestuur zich afgevraagd of het 
najaarskamp kan doorgaan. Het 
najaarskamp is weliswaar ná 
1 september gepland, maar ook nu 
moeten we er rekening mee houden 
dat het gevaar van besmetting na 
1 september niet is verdwenen en 
dat ook de 1,5 m maatregel 
voorlopig blijft gehandhaafd. Het 
bestuur heeft daarom besloten om 
ook het najaarskamp 2020 te 
annuleren. 
Gelukkig had de camping daar alle 
begrip voor en heeft kosteloos de 
reservering gewijzigd naar volgend 
jaar van 7 september tot 18 
september 2021. Ook de 
kampcommissie wil zich graag weer 
inzetten voor het najaarskamp 
volgend jaar, waar we uiteraard heel 
blij en dankbaar voor zijn. Deze 
commissie onder leiding van Jan 
Janse, kent u nog niet maar bestaat 
zeker wel. We hopen haar op het 
voorjaarskamp in 2021 te kunnen 
voorstellen. 
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Hoe nu verder? Komt er nog een 
Algemene Ledenvergadering dit jaar. 
en komt er nog een  
bestuursverkiezing? Hoe zal het 
gaan met de ontwikkeling van het 
coronavirus? Is het verantwoord 
volgend jaar wel een kamp te 
organiseren? Te vergaderen? Weer 
te reizen?  
Zoals bondskanselier Merkel 
onlangs zei 
"We staan nog maar aan  

het begin van de coronacrisis". De 
toekomst kennen we niet, maar dit 
weten we wel: het loopt God niet uit 
de hand, Hij regeert en daar mogen 
we op vertrouwen. 
 
We wensen u ondanks alle zorgen 
en spanningen een goede en 
gezonde tijd.  
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Beste CCC mensen, 
 
Door Joke en Jaap Haspels ben ik 
gevraagd een stukje in “De 
Wegwijzer” te schrijven. 
Ook naar aanleiding van mijn reactie 
in het artikel “Je gezicht ken ik wel, 
maar….”  
Mijn naam is Leida Bruynzeel-
Oosterhof. 
 
Wat mij opviel was dat ik in “De 
Wegwijzer” alleen maar echtparen 
tegen kom, terwijl onze CCC ook 
alleenstaanden heeft.  
21 jaar geleden zijn Jan en ik lid 
geworden van de CCC en hebben 
wij veel mooie reizen gemaakt. 
Beiden zijn wij geboren in 
Leeuwarden, waar Jan werkte in de 
bewaking van de toen zwaarst 
bewaakte gevangenis van 
Nederland. 
In 1969 ging deze sluiten en 
moesten wij verhuizen. Wij kozen 
voor Alkmaar, maar veel collega’s 
vertrokken naar Veenhuizen. Dit was 
geen fijne tijd, maar na regen komt 
zonneschijn. 
 
Wij hebben drie kinderen, twee 
zoons en een dochter. Wij zijn blij 
met zeven kleinkinderen. 
Alkmaar is een prachtige stad met 
een mooie omgeving; strand, zee en 
duinen. 
 
 

 
 
 
 
Helaas werd Jan begin 2011 erg 
ziek en kwam eind dat jaar te 
overlijden. 
In het voorjaar 2012 kreeg ik “De 
Wegwijzer” in handen en las over 
een reis in Zeeland, waar ook 
alleenstaanden meegingen. Mijn 
schoonzoon las dat en wees me 
erop. Hij zei: “ma, als u dat wilt, moet 
u het doen, wij brengen u wel”. En 
zo ging ik die zomer alleen met de 
CCC naar Zeeland. 
Het kamperen veranderde van 
rondtrekken naar een vaste plek.  
Het is mij zo goed bevallen, ik heb 
leuke mensen ontmoet. Het jaar 
daarop ben ik weer met de CCC op 
vakantie gegaan en zo doe ik dit al 
vele jaren. 
 
Zelf heb ik de opleiding tot 
gezinsverzorgende gedaan in 
Leeuwarden. Dat was toen nog een 
interne opleiding van 6 maanden. In 
die tijd was het zo dat als je trouwde, 
je ook stopte met werken. Toen onze 
jongste vier jaar was, ben ik weer 
gaan werken in de thuiszorg. 
Na 22 jaar werken mocht ik van mijn 
pensioen genieten. Maar stil zitten 
was er niet bij, ik ben 
vrijwilligerswerk gaan doen bij het 
patiënten vervoer in het ziekenhuis 
in Alkmaar. Dit is aan leeftijd 
gebonden en ik moest na 18 jaar 
hiermee stoppen.  
 
 

JE GEZICHT KEN IK WEL  

MAAR….. 
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Nog steeds kan ik niet stilzitten;  
nu doe ik vrijwilligerswerk in het 
buurthuis.  
Daarnaast geniet ik van mijn 
kinderen en kleinkinderen. 
 
Ik hoop nog een paar jaar van de 
CCC reizen te genieten. 
 
 

In de volgende “de Wegwijzer” gaat  
Nel de Hoop uit Stolwijk jullie iets 
vertellen. 
 
ik wens u veel leesplezier. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Leida Bruynzeel uit Alkmaar. 
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Mijn bijdrage in de vorige Wegwijzer 
begon met een opmerking over het 
voorjaarskamp. Hoe anders is dit 
uitgepakt. Geen voorjaarskamp! 
Ook door de corona heeft het 
bestuur in overleg met de commissie 
Reizen moeten besluiten dat het niet 
verantwoord zou zijn dit jaar de 
kampen en reizen door te laten 
gaan. Dat was wel even een 
teleurstelling die we moesten 
verwerken. 
Velen van ons zitten nu thuis zonder 
dat zij de zo noodzakelijke sociale 
kontakten kunnen hebben. Kinderen 
en kleinkinderen niet knuffelen. En 
als dan velen van ons een 
onderliggend lijden hebben is het 
moeilijk deze tijd door te komen. Wat 
is het dan troostrijk als wij onze hulp 
en heil van de Heere mogen 
verwachten. Psalm 121 begint met:     
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEERE 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Velen van ons hebben tijdens reizen 
de bergen gezien. Machtige 
rotspartijen, maar er valt geen hulp 
van te verwachten.  
De toekomst voor onze reizen is  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
zeer ongewis geworden door de 
corona uitbraak. Laten we hopen dat 
volgend jaar D.V. het een en ander 
weer plaats kan vinden. We willen de 
coördinatoren dan ook  
allereerst hartelijk bedanken voor het 
vele werk wat door hen is verzet.  
Verder willen wij vragen of zij de 
zaken die voor dit jaar zijn 
voorbereid, eventueel komend jaar 
willen uitvoeren.  
En als u door het vele thuiszitten 
plannen hebt opgevat om eventueel 
een reis of een kamp te organiseren,  
laat het ons s.v.p. weten.   
Hopelijk kunnen we dan op het 
najaarskamp een mooie presentatie 
hebben van de diverse kampen en 
reizen. We willen dan ook weer een 
mooie reisspecial uitbrengen. 
 
Helaas dus niets te melden over de 
reizen en kampen voor dit jaar. Dit 
heeft onze CCC diep geraakt. Laten 
we hopen dat het alles nog ten 
goede mag keren. 
 
Voor u allen een goede gezondheid 
gewenst. 
 
Met een hartelijke groet, 
Martin Konijn  
 
 

 
 
  

VAN DE COMMISSIE REIZEN 

 
Door Martin Konijn 
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Waarom staat er een ZWAAN 

  op een Lutherse kerktoren ? 

 

door Diederik van Halsema 
 

 
 
 
 
 
 
Uit de oude doos deze keer een 
artikel uit het septembernummer van 
1995. Het staat in ‘Gezien 
Onderweg’, een rubriek uit die tijd 
met cultureel getinte stukjes over 
dingen die je onderweg naar verre of 
nabije oorden gezien zou kunnen 
hebben. 
Het onderstaande artikeltje over het 
verband tussen Luther en de zwaan 
is opgetekend door Diederik van 
Halsema, CCC-lid uit de begintijd 
van onze club. Hij is waarschijnlijk 
alleen nog bekend bij de ‘ouderen’ 
onder ons. Voor mij is het in ieder 
geval héél bekend. We hebben nl. 11 
CCC-reizen gecoördineerd. 

 
 
 
 
 
 
Uiteraard samen met onze 
echtgenoten. 
Zonder ervaring werden we in 1990 
meteen in het diepe gegooid en 
coördineerden we reizen door heel 
Europa met als hoogtepunten Rome-
Toscane-Pompeï, Assisi en de route 
naar Santiago de Compostella. 
Diederik legde altijd veel nadruk op 
het culturele aspect, ik probeerde 
voor wat evenwicht te zorgen. 
Met veel genoegen en waardering 
kijk ik terug op zijn inbreng tijdens 
onze reizen en met evenveel 
genoegen plaats ik zijn artikeltje in 
deze aflevering van ‘uit de oude 
doos’. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johannes Hus leefde van 1370 tot 1415. De ‘H’ van zijn naam werd 

uitgesproken als ‘ch’.  

Hus klonk dus als Chus = Goes = het Engelse Goose = gans.  

In het Zeeuwse Goes gingen de Engelsen eertijds op ganzenjacht.

 

UIT DE OUDE DOOS 
 

Door Ton Hendriksen 

gezien onderweg 
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Johannes Hus was predikant van de Bethlehemkapel in Praag en hij keerde 

zich tegen de wereldlijke macht van de RK-kerk. Hij vond dit onverenigbaar 

met het voorbeeld van Christus en zijn discipelen.  

Hij dacht ook anders over de leer van de transsubstantiatie. Bovendien 

preekte hij in de eigen taal van de Tsjechen.  
 

Hus werd geëxcommuniceerd door de paus, d.w.z. buiten het heil gesteld, en 

de paus dreigde heel Praag in de ban te doen. 

Onder vrijgeleide van keizer Sigismund vertrok Hus naar Konstanz om daar 

op het concilie zijn stellingen te verdedigen. Hus werd ter dood veroordeeld 

en stierf in 1415 op de brandstapel. 

Hij moet toen gezegd hebben: “Jullie 

verbranden vandaag een ‘gans’ 

(Hus), maar over 100 jaar zal er een 

‘zwaan’ opstaan”. 
 

In 1521 gaat Luther naar de 

Rijksdag in Worms, maar keizer 

Karel zegt: “Ik wil niet blozen 

als Sigismund” en hij laat Luther 

vertrekken.  

‘De Zwaan’ vindt een veilige plek 

op de Wartburg. 

In Lied 285 van Het Liedboek lezen 

we: ‘… en Luther zingt er als een 

zwaan. …’                                 

 

 
Lutherse koepelkerk Amsterdam 
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Ingestuurd door Leen van der Weijde 
 
In ons kerkblad kwam ik een nieuw gedicht tegen van ds. A.F. Troost 
Dat wil ik graag met jullie delen. 
 
Je jubelt: God zal voor mij zorgen 
Wanneer ik hulp van Hem verwacht! 
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen: 
één lange, eindeloze nacht. 
Geloof wat vast en zeker is: 
licht overwint de duisternis! 
 
Je dacht dat God zijn schapen leidde, 
het hele leven één groot feest, 
tot aan de einder groene weiden – 
maar dan: een wond die niet geneest! 
Al zal de Herder bij je zijn, 
soms  ga je door een diep ravijn. 
 
Je meende: Christus is zo machtig, 
één woord – het onweer zwijgt al stil. 
Je dacht: mijn Vader is almachtig, 
de wind gaat liggen als hij wil. 
Maar dan opnieuw: een donderslag, 
chaos die niemand eerder zag. 
 
Je fluistert toch dat God zal zorgen 
ook als geen zon je tegenlacht? 
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen 
doen wat geen mens meer had verwacht: 
dan zal de aarde hemel zijn, 
dan zal het eeuwig pasen zijn!    

 
  

ALLERHANDE 

 
Een rubriek met van alles en nog wat 
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De lekkerste aspergesoep  
 
Ingrediënten:  
 
500 g asperges 
1 l bouillon 
50 gram boter 
30 gram bloem 
½ glas melk 
1eidooier 
½ dl room 
zout en peper 
 
Bereiding: 
 
Smelt de boter, roer er de bloem bij en laat die twee minuten zachtjes koken. 
Voeg vervolgens de bouillon toe. 
Breng het al roerend aan de kook en voeg de geschilde asperges toe, die 6 
minuten in gezouten water zijn voorgekookt. 
Laat alles nog 30 minuten zachtjes koken en doe de soep door een zeef. 
Breng het weer aan de kook en roer er de melk door. 
Maak de soep af met room en de losgeklopte eidooier. 
Voeg wat gare asperge kopjes toe als garnering. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eet smakelijk! 

MIJN FAVORIETE RECEPT      

 
Geri van der Weijde                  
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