
Pagina 1 

 

dinsdag 3 januari 2023 

 

 

Inhoudsopgave 

 
• Gedichtje Nicolien 

• Wentelteefjes 

• Gewoontes  en goede  
voornemens 

• IJs en winter 

• Tips Annet 

• Gebeurtenissen in  januari 

• Terugblik HIER vier je samen 

Dag oud, dag nieuw. 

Een heel nieuw jaar 

4 seizoenen 

12 maanden 

52 weken 

365 dagen 

8.760 uren 

525.600 minuten 

31.536.000 seconden 

Maak er iets moois van 

 

2022 is een jaar om bij stil te staan 

Een jaar waarin veel gebeurd is 

Samen kunnen we voor zorgen 

dat 2023 een beter jaar wordt. 

 

2023 een jaar vol nieuwe kansen & 
dromen. 

Mijn wens voor jullie , dat deze  
allemaal snel uit  

mogen komen! 

Geschreven door ervaringsdeskundige Nicolien 
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Wentelteefjes of French Toast vind ik echt puur comfort food.  
Het recept is oorspronkelijk bedacht uit nood, om oud brood ‘n 
nieuw leven te geven. Maar eerlijk is eerlijk: wentelteefjes zijn  
gewoon de overtreffende trap van boterhammen. Er zijn weinig  
dingen zo lekker als dat dubbelgebakken brood in een ‘jasje’ van 
melk en ei. 

Wat suiker en kaneel eroverheen en smullen maar! Of pak eens 
écht groots uit en ga voor ‘n topping van bessen, aardbeien of  
appel. Je kunt er zelfs ‘n Elvis sandwich van maken met plakjes  
banaan, pindakaas en gekarameliseerde bacon. Zo krijgen die oude 
boterhammen als wentelteefjes ‘n ‘glam up’ waar je u tegen zegt! 

Het recept voor deze wentelteefjes is heel simpel. Je maakt ze dan 
ook in een paar minuten. Met het beslag kun je overigens eindeloos 
variëren. Gebruik in plaats van melk eens kokosmelk voor ‘n lekker 
tropisch tintje. Of ga voor ‘vegan  
wentelteefjes’ met een beslag van plantaardige melk (b.v. sojamelk) 
en twee eetlepels speltmeel. 

Van mij krijg je in ieder geval het oude, vertrouwde recept voor 
wentelteefjes. Dit recept is voor 4 personen. 

Bereiding wentelteefjes 
Neem een diep bord en kluts daarin de eieren met de vanille-
suiker, de kaneel en de melk. Klop het geheel goed door elkaar, 
totdat het een homogeen mengsel is. 

Je kunt ervoor kiezen om de korstjes van het brood te verwijderen 
voordat je de wentelteefjes maakt. Ik doe dat zelf niet – met korst-
jes zijn de wentelteefjes net zo lekker en… hallo – het idee was toch 
om oud brood op te maken?   

Gewoontes en goede voornemens, 
 

Een nieuw jaar in tijd brengt nieuwe mogelijkheden. Maar is dat niet elke seconde zo? Als je een keu-
ze maakt heb je altijd nieuw mogelijkheden. 

Nu is het ook nog zo, dat een levens-veranderende gebeurtenis of ziekte de meest kans geeft je le-
ven te veranderen. 

Pas dan lukt het vaak ook. Je moet dan een keuze maken, want anders loop je vast of herstel je niet. 
Zo kan ziekte een enorme uitdaging zijn, maar juist daardoor een enorme win situatie opleveren. 

Want je wilt niet ziek blijven. 
Dus heb je goede voornemens en wil je gewoontes doorbreken. Bekijk dan altijd de noodzaak ervan. 

Dit geeft een extra stimulans om te veranderen. Je weet dan waarvoor je het doet. 
Dus niet alleen in januari proberen, maar het hele jaar aan nieuwe dingen werken. Heb je dromen, of 

wensen, ze zijn vaak na 1 keuze te bereiken. 1 keuze, wat is dat nou? 

Ingrediënten: 
 2 eieren 

 1 zakje vanillesuiker 

 1 tl kaneel 

 250 ml (volle) melk 

 8 sneetjes brood 

 40 gr roomboter, ongezouten 
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IJS EN WINTER—DOOR JEROEN 
 
De winter is al een tijdje aan de gang. De winter is een avontuurlijk seizoen. Wanneer je de  
weerberichten niet in de gaten houdt, en je doet S ’ochtends een stukje gordijn open, is dit altijd 
een verassing. Dan is het wit op de stoep, of kijk je naar een prachtig blauwe lucht.  
Wellicht zit het ijs op de ramen, in de vorm van bloemen.  
 
Mensen kijken uit naar ijs om te schaatsen. Ook de woning op temperatuur brengen in deze ener-
gie crisis kan een mooie uitdaging zijn. Gure wind en ook regen, het is allemaal mogelijk. Bij oosten-
wind en temperaturen onder nul, kunnen vaak de schaatsen aan. Vroeger in oude kinderboeken 
was het heel normaal dat huizen volledig ondersneeuwden. Er werden forten gemaakt en hutten in 
de sneeuw gebouwd. Ik heb zelf nog de grote sneeuwballen gevechten meegemaakt, schitterend! 
 
Soms is er ook ijs bedekt met sneeuw. Het is een forse uitdaging om het sneeuwvrij te maken,  
aangezien het ijs anders niet kan groeien. Sneeuw werkt namelijk als een deken. Natuurlijk waren 
er ook kleine ijstijden waardoor het hele jaar lage temperaturen waren. In grote ijstijden zijn onze 
verre voorouders in grotten gaan wonen. In sommige landen zijn er altijd sneeuwwitte bergen.  
Onherbergzaam of juist om te skiën. Warme dranken doen het ook goed. Een heerlijke kop thee of 
een goedgevulde mok met chocolademelk, afgetopt met een grote toef slagroom. 
  
Of een houtkachel midden in de kamer, prachtig. Sneeuw brengt rust, wanneer je er doorloopt.  
Het is gelijk ook een avontuur, een gevoel van vakantie bijvoorbeeld. Loop dan maar eens in een 
stil bos, waar alleen de wind de takken laat bewegen. Er valt in een keer iets uit een spar 
(groen blijvende naaldenboom). En de diersporen zijn dan makkelijk te vinden. 
 

Zo is er veel om van te genieten en brengt het ijs en de winter de nodige afwisseling. 

GOEDE VOORNEMENS—DOOR ANNET 
• Doe iets voor een ander, zonder iets terug te vragen 

• Omhels iemand en wees lief voor jezelf 

• Laat oude pijn los 

• Observeer eens in stilte 

• Geef weg aan armen, in plaats van op Marktplaats zetten 

• Hoor de waarheid, ook al doet het pijn 

• Praat minder, luister meer 

• Vergeef iemand, lach om jezelf 

• Vul je huis met herinneringen, in plaats van spullen 

• Sta jezelf toe om eens te huilen 

• Vertel je geliefden hoeveel je van ze houdt 

• Kom voor jezelf op 

• Geef eens  een compliment, in plaats van kritiek 
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Natuurlijk gebeurt er enorm veel in 1 maand, op deze 
gehele wereld. 
Hieronder een klein aantal gebeurtenissen in de maand 
januari van het jaar 1900 tot nu. 
 
1 januari 
2001 – In de nieuwjaarsnacht breekt brand uit in Café 
De Hemel in Volendam, nadat een bundel sterretjes is 
aangestoken.  
2002 – In twaalf van de vijftien Europese lidstaten van 
de Europese Unie wordt de euro als betaalmiddel  
ingevoerd.  
 
2 januari 
1909 – De eerste officiële Elfstedentocht wordt  
verreden in Friesland. De door De Friesche IJs-
bond georganiseerde wedstrijd wordt gewonnen 
door Minne Hoekstra met een tijd van bijna 14 uur. 
1965 – Radio Veronica zendt de eerste Top 40 uit,  
nadat Joost den Draaijer in de Verenigde Staten op het 
idee is gekomen. De single I Feel Fine van  
The Beatles staat op nummer één. 

 3 januari 
1977 – Amerikaans elektronicabedrijf Apple wordt  
geregistreerd als bedrijf. Het door Steve Jobs, Steve 
Wozniak en Ronald Wayne opgerichte bedrijf komt 
met doorbraken als de Macintosh, de iPod en 
de iPhone. 
 
4 januari 
1976 – Eerste uitzending van de Nederlandstalige  
versie educatieve kinderprogramma Sesamstraat. 
1997 – De tot nu toe laatste Elfstedentocht wordt 
in Friesland verreden. De tocht is met 199,6 kilometer 
de langste ooit en wordt gewonnen door Henk  
Angenent in zes uur en 49 minuten. 
 
5 januari 
1956 – Uitzending van het eerste Journaal op de  
Nederlandse televisie. Precies 25 jaar later (1981) volgt 
het Jeugdjournaal. 

7 januari 
1953 – President Harry Truman kondigt aan dat de 
Verenigde Staten een waterstofbom ontwikkeld  
hebben. 

9 januari 
2007 – Steve Jobs maakt officieel bekend 
dat Apple een smartphone heeft ontwikkeld. 

11 januari 
1998 – De Nederlander Raymond van Barneveld behaald 
zijn eerste wereldtitel darten. 

 
15 januari 
2001 – Deze eerste versie van 
de internetencyclopedie Wikipedia gaat van start. 

18 januari 
2006 – Een Servisch-Kosovaarse scholiere wordt door de 
Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uit 
de les gehaald en overgebracht naar een uitzetcentrum. 

 
25 januari 
1990 – Een zeer zware storm (windkracht 11 met  
uitschieters naar orkaankracht) trekt over West-Europa. 

 
27 januari 
1967 – Bij een oefening tijdens de opleiding van de 
 bemanning brandt Apollo 1 uit.  

 
28 januari 
1958 – De Deense speelgoedfabrikant LEGO verkrijgt 
het octrooi op zijn plastic bouwsteentjes. 

 
31 januari 
1995 – Een kwart miljoen Nederlanders 
wordt geëvacueerd omdat de Maas, de Waal en 
de IJssel buiten hun oevers dreigen te treden. 
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Terugblik HIER vier je samen! 
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IK HOU VAN HOLLAND QUIZ  

PANNENKOEKENKEET  

DECEMBER 2022 

OPENING MET DE BURGEMEESTER 

ZUMBA  

HEEL HIER ZINGT 

KARAOKE 

KOFFIE & KERSTGEBAK 

SPELLETJES 

KERSTONTBIJT 

BOOTCAMP 

WII-SPELLEN 

WANDELEN 

KINDERMIDDAG 

KNIEPERTJES BAKKEN 

OUD HOLLANDSE SPELLETJES 

FILM MIDDAG 

OLIEBOLLEN BAKKEN 

HONDENTRAINING 

OLIEBOLLENSPEL 

BEDANKT ALLEMAAL VOOR DE  
GEZELLIGHEID, OP NAAR VOLGEND JAAR! 
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