
 

Kattebelletje no.1 

 
Van de redaktie 

Hier is dan de eerste uitgave van het Kattebelletje . Op deze manier hopen we 
een bijdrage te leveren aan wat onderling contact. Na de informatie in de vorige 
nieuwsbrief ontvingen we al wat bijdragen van een aantal leden. 

Na deze eerste oplage hopen we op meer. 

Zoals je kunt zien is alles welkom .We hebben nu twee rubrieken de Innerwhiki en de 
kookhoek , 

Maar daar kunnen er best nog een paar bij. 

Wij willen Het Kattebelletje uitbrengen tussen twee bestuurs nieuwsbrieven in,en  in 
ieder geval tot het moment dat we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten. 

Wij zijn benieuwd naar jullie reactie’s en hopen op bijdragen voor het volgende nummer. 

Reacties en bijdragen graag mailen naar Rita Deenenkamp. 

Email: rita@deenenkamp.nl 

 

I N N E R W H E E L  A P E L D O O R N  
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Ons nieuwe huis 

Misschien wel leuk om ons avontuur te 
vertellen: 
Simon en ik zijn van plan te gaan bouwen 

in Beemte. Wij willen graag een 
energieneutraal levensloopbestendig huis 

bouwen. 
Dat gaat met alle vergunningen en 
(covid)toestanden wel even duren. 
 
Nu is ons huis in Apeldoorn verkocht en wonen 
wij op dit moment in een chalet op het terrein in 
Beemte. 
Het is behelpen want veel spullen moesten naar 
de opslag, en ik ben dan ook van alles kwijt. 
 
Wij hebben er ook een pup bij, en zij is een 
draakje. 
Zij houdt ons wel bezig, vooral met 
schoonmaken.  

 
Zodra het wandel of fietsweer wordt, 

mag iedereen langskomen voor 
een kopje koffie (of iets 
anders) 
Ik doe er een paar foto's bij. 
 
Groetjes Lou 
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InnerWhiki 

Heb je iets te verkopen of ben je op zoek naar een speciaal 
item: plaats het in onze eigen Catawiki: Innerwhiki 

 
Met vandaag iets bijzonders. Vele jaren geleden heeft Innerwheel enkele jaren 

op de antiekmarkt in Apeldoorn gestaan voor het goede doel. Uit die tijd heeft onze 
Trees nu in hun paardenstallen nog een doos met servies gevonden.  Het leek het bestuur 
goed om dit ten behoeve van het goede doel alsnog onder de hamer te doen.  
Het gaat om Krautheim, Selb Bavaria servies. We zouden het graag als één geheel 
verkopen. 
Eén sausschaal, drie kleine schalen met deksel en één soepterrine (?) 
met deksel. 
Bieden kan vanaf euro 100,00 voor het geheel. Biedingen indienen bij 
nmwd.gruben@gmail.com  
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Amaryllis bollen nieuws 
 

Kijk hoe mooi mijn amaryllis is!! Duurt even 
maar dan heb je ook wat 
 
Clara ten Veen 

Bericht van Helga 

Dit is mijn nieuwe uitzicht 
vanaf 25 sept 2020! 
Mijn nieuwe adres is Beekpark 87, 7311BZ 
Apeldoorn Dit voor degene die hier 
niet van op de hoogte zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Helga de Vries 
 

Mijn amaryllis staat nog in knop maar 
ziet er veelbelovend uit. 
 
Rita  
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We hebben op dit ogenblik veel leuke en soms ook bijzondere boeken in huis. De 
voorraad is behoorlijk gegroeid, dit door giften die ik van een goede vriendin die veel 
leest ontving en doordat Lou van  een zakenrelatie een doos met nieuwe boeken cadeau 
kreeg. Van die boeken moeten we er nog veel bekijken en uitzoeken welke geschikt zijn 
om te verkopen. Gelukkig heb ik ondertussen ook  boeken aan vrienden en familie 
verkocht. Alle kleine beetjes helpen om ons goede doel te steunen. Hieronder vindt je 
een lijst van veel van de boeken die wij in voorraad hebben, als je één of meer boeken 
van deze lijst wil kopen, bel of e-mail mij dan zodat we een afspraak kunnen maken.  
E-mail s.zoutman@chello.nl tel 055 5422697 of mobiel 06 53596525 

Lijst tweedehands boeken 

Lijst 
Hendrik Groen- Leven en laten leven                                                                          
Deze keer gaat het niet over de belevenissen van Hendrik Groen, maar over een 50-jarige man Arthur Ophof, die 
een nieuw leven begint nadat hij ontslagen is 
Allard Schroder- De Hydrograaf                                                                                                     
De hydrograaf is een poëtische vertelling over liefde en de wetten van de zeegang 

Fredrik Backman - Een man die Ove heet                                                                                                                            
Een prachtig verhaal over een oude verbitterde man. Zijn vrouw is net overleden, maar 
hij wil niet door zijn buren geholpen worden 
Amos Oz - Judas                                                                                                            
Oz keert in dit boek terug naar Jeruzalem. Hij combineert zijn persoonlijke visie op 
Israël en haar historie met een meeslepende plot 
Katherine Scholes -Kind van de leeuwin                                                                                                          
Een meisje raakt haar moeder kwijt in de meedogenloze Afrikaanse wildernis 
Donna Tart – De verborgen geschiedenis                                                                  
de Donna Tart beschrijft de lotgevallen van een groep studenten die door hun eigen 
hoogmoed ten val komen 
Hildegard Knef – Het vonnis                                                                                                 
Een spannend maar ondertussen ook al oud boek van de zangeres 

Hildegard Knef, waarin zij een dramatische tijd uit haar leven beschrijft 
2 boeken van de hand van John Grisham – ‘De Jury’ en ‘Advocaat van de duivel’     
Het lijkt mij dat deze thrillers geen introductie behoeven 
Anna Enquist – Het Meesterstuk                                                                                               
De Hoofdpersoon, een schilder, is egoïstisch en houdt met niemand rekening.                                                                                           
De roman is gebaseerd op de structuur van Mozarts Don Giovanni. Anna Enquist musicus, 
schrijver en psychiater maakt vaker gebruik van dit soort constructies  
Jean Auel – Het lied van de grotten deel 6 van de Aardkinderen                                             
Wat zou het leuk zijn als iemand van jullie andere delen van deze serie zouden kunnen toevoegen. Gewoon dit 
deel 6 kopen, mag natuurlijk ook. Dit is één van de boeken uit de doos van Lou, dus helemaal nieuw  
Simone van der Vlugt – Nacht Blauw                                                                                
Een spannende roman over de geschiedenis van Delfts Blauw aardewerk. Deze roman speelt zich af in de tijd van 
Rembrandt van Rijn. Een leerling van hem komt ter sprake en ook de Pest die in die tijd huis hield 
Arthur Japin – Vaslav                                                                                                      
Waarom stopte de legendarische balletdanser Vaslav Nijinski met zijn optreden op het hoogtepunt van zijn 
carrière? Een spannende plot 



 

 

KATTEBELLETJE NO.1 

6 

Herman Koch – Zomerhuis met zwembad                                                                                             
Een huisarts begaat een medische fout en de patiënt overlijdt, maar is het wel een fout of is er opzet in het spel 
Umberto Eco – Het eiland van de vorige dag                                                                     
Eco auteur van het beroemde boek In ’Naam van de Roos’ voert ons binnen in de 17de eeuw, Het is een 
meeslepende een avonturenroman 
Fokke en Sukke -Het afzien van 2016                                                                 
 Komische tekeningen 
 
Ton Kors- Hannie Schaft                                                                                                                    
Een klassieker.                                                                                                                               
Het verhaal gaat over een vrouw die heel veel heeft betekend voor het verzet 
in de tweede wereldoorlog 
 
John Steinbeck – Ten oosten van Eden                                                                             
Ook dit is een klassieker. John Steinbeck overleed in 1968 en ontving in 
1962 de Nobelprijs voor literatuur. Een prachtig verhaal met ook voor 
liefhebbers van de VS schitterende landschapsbeschrijvingen 
Jenna Blum - Het Familie Portret                                                                                                                                         
Met het familieportret weet de schrijfster op bijzondere wijze de andere kant 
van de oorlog, die van de Duitse slachtoffers, te belichten  
Yvonne Keuls – Het verrotte leven van Fleurtje Bloem                                                                            
Fleurtje is 15 jaar aan het einde van dit boek en zij kan dan met recht 
zeggen ”Ik doe steeds dingen omdat een ander het wil” Het antwoord op 
die vraag is dit boek. Yvonne Keuls is altijd zeer begaan geweest met het 
leed van kinderen die in zo’n situatie terecht zijn gekomen en heeft haar 
best gedaan om dit bij de politiek onder de aandacht te brengen. 
Carlos Ruiz Zafòn - De schaduw van de wind                                                                    
Vooral dit eerste deel van de Trilogie is erg spannend en ook heel goed apart te lezen 
Camilla Lacksberg ‘Zeemeermin’en ‘IJsprinses’                                                              
Lacksberg’s detective-romans spelen zich af aan de kust van Zweden, dichtbij Göteborg en zijn leuke en spannende 
lectuur 
Tess Gerritsen- De zondares                                                                                                                                      
De zondares is het derde boek van Gerritsen met de hoofdpersonen Jane Rizzoli en Maura Isles. Twee nonnen 
worden in de sneeuw bij hun klooster gevonden. Eén non is dood de ander zwaar gewond 
Annejet van der Zijl -  Sonny Boy                                                                                                                                      
Herfst 1928: een jonge Surinaamse student trekt in den Haag als kostganger in bij een gescheiden Hollandse 
vrouw met vier kinderen. Als ze een halfjaar later zwanger van hem blijkt, is het schandaal niet te overzien. 
Saskia Noort - De Eetclub Evert Struyk komt bij een brand om het leven. Zijn vrouw en hun 
vriendenclub, 'de eetclub', zijn geschokt. Dan wordt duidelijk dat bepaalde mensen belang bij Everts dood hebben. 
Esther Verhoef -  Déjà Vue                                                                                                
Als de 27-jarige Eva Lambregts haar baan als journaliste bij de krant kwijtraakt, besluit ze om uit te huilen bij 
haar beste vriendin Dianne in Frankrijk. Bij aankomst treft Eva echter een verlaten huis aan                                                                                                     
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Traditioneel wordt er in de herfst en winter wild gegeten. Het jachtseizoen is dan open 
voor de meeste diersoorten die bejaagd mogen worden. Dit keer in De Kookhoek twee 
recepten. Eén met vlees en één vegetarisch gerecht.  

De Kookhoek 

We beginnen met een recept met wild uit Het grote Wildboek.  
 
Hazerug met een saus van spek en groenten voor 2 personen. 
Ingrediënten:  

o 600 gram hazerug 
o 60 gram doorregen spek 
o 50 gram wortel 
o 30 gram knolselderij 
o 2 sjalotjes 
o 50 gram prei  
o zout  
o versgemalen witte peper 
o 2 eetlepels plantaardige olie 

¼ liter bruine wildfond (zie voor recept hieronder) 
1 mespunt maïzena 
 
Bereiding: 
Ontdoe de hazerug van zenen en vliezen en snijd hem aan beide kanten van de 
ruggengraat circa 0,5 cm diep in. Snij het spek in kleine blokjes. Maak de groenten 
schoon en was ze. Snij de wortel en knolselderij in kleine blokjes, snipper de sjalotjes en 
snij de prei in smalle ringetjes. Bestrooi de hazerug met zout en peper. 
Verhit de olie in een vuurvaste schaal en braad de rug met de vleeskant naar beneden 
regelmatig aan. Keer de rug op de botzijde, voeg het kleingesneden spek en de 
kleingesneden groenten toe. Schuif de schaal 20-25 minuten in de op 180 graden 
voorverwarmde oven en schep de groenten in die tijd regelmatig om. Neem de hazerug 
uit de schaal. Blus de groenten af met de wildfond en laat tot ongeveer de helft inkoken.  
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Wildfond 
In de supermarkt en bij de poelier zijn potjes wildfond te koop. Voor 
de echte kookprinsessen onder ons hier een recept voor bruine 
wildfond. 
Voor het maken van de wildfond kun je botten van alle soorten wild 
gebruiken. Het is wel beter om de botten te gebruiken van het stuk 
wild waarvoor de saus is bedoeld. Dit recept is voldoende voor 1,5 
liter wildfond en kun je ook goed invriezen om later te gebruiken. 
 
Ingrediënten: 
2 kilo botten van wild 
0,8 dl plantaardige olie 
500 gram uiten, 200 gram wortels 
100 gram knolselderij 
1 eetlepel geconcentreerde tomatenpuree 
¾ liter rode wijn 
Voor het op smaak brengen: 
8-10 witte peperkorrels 
3 pimentbolletjes, 2 kruidnageltjes 
1 laurierblad 
6-8 jeneverbessen 
1 takje tijm 
Desgewenst ½ steranijs 
 
Bereiding: 
Doe de stukken gehakte botten met de olie in een braadslee en 
schuif die in de op 180 – 200 graden voorverwarmde oven. Voeg na 
5 - 10 minuten de eventueel aanwezige afsnijdsels toe. Schil intussen 
de groenten, snijd ze klein en doe ze bij de aangezette botten. Laat 
de groenten eveneens kleuren. Giet het vrijgekomen vet uit de 
braadslee en ga verder te werk op het vuur. Voeg de tomatenpuree 
toe en roer tot het vocht is verdampt. Door regelmatig te roeren met 
de spatel wordt aanbranden voorkomen. Blus de inhoud van de 
braadslee met een scheutje rode wijn af en voeg de volgende scheut 
pas toe als de vorige bijna verdampt is. Door dit inkoken in etappes 
wordt de fond intenser van kleur en smaak. Giet zoveel koud wat op 
de botten dat ze onderstaan. Breng het water aan de kook en 
schraap met de spatel alle alle aanbaksels los van de bodem van de 
braadslee. Giet de inhoud van de braadslee in een pan die groot 
genoeg is.  
Breng de fond opnieuw aan de kook. Vetten en eiwitten worden in 
de vorm van schuim aan de oppervlakte afgezet. Schep het schuim 
voorzichtig met een schuimspaan af. Voeg de kruiden toe en laat de 
fond 60-70 minuten zachtjes koken. Schuim in die tijd regelmatig af. 
Bekleed een puntzeef met een natgemaakte passeerdoek en zeef de 
fond. De inhoud van de pan wordt niet in de zeef gegoten, maar met 
een soeplepel in porties in de zeef geschept, zodat de vaste deeltjes 
in de doek achterblijven. Laat de fond langzaam doorlopen, zonder 
aan de doek te trekken. Laat daarna inkoken tot de gewenste sterkte. 
Ontvet opnieuw en laat afkoelen. 
  

Wetenswaardigheden 
Hazen hebben een rood- en 
grijsbruine vacht. Volwassen 
hazen variëren in gewicht van 2,5 
tot 6 kilo. Hazen leven het liefst in 
open gras- en akkerland. In de 
winter leven ze vooral bij 
bosranden, wallen en heggen. Hun 
slaapplaats wordt ook wel ‘leger’ 
genoemd. Hun legers maken ze in 
hoger gras tot tussen de kluiten van 
een geploegde akker. Hazen komen 
in ideale gebieden wel voor in 
aantallen van 40 hazen per 100 
hectare. Bij bos- en heidegebieden 
komen ze minder voor en zijn het 
soms maar enkele hazen per 100 
ha. 
Ze zijn vooral in de vooravond en 
nacht actief. In het voorjaar en 
zomer ook overdag en in de 
schemering. Ze leven solitair en 
zijn sterk plaatsgebonden. Alleen 
in de paartijd van december tot 
augustus komen ze samen. De 
gemiddelde leeftijd van hazen is 
ongeveer 3 jaar maar er zijn hazen 
bekend van 10 jaar. Hazen eten 
vooral grassen, kruiden en 
akkerbouwproducten. Nu het zo 
sneeuwt eten ze ook knoppen en 
loten van struiken en schors.  
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Paddenstoelen Stroganoff 
Speciaal voor onze vegetarische vriendinnen of gewoon voor diegene die een vleesloze 
dag wil hier een heerlijk recept uit het nieuwe boek VEG van Jamie Oliver. Dit 
geweldige recept heb ik al gemaakt en het smaakte verrukkelijk. Het vlees wordt niet 
gemist. 
 
 Ingrediënten: 
400 gram gemengde paddenstoelen 
1 rode ui 
2 tenen knoflook  
4 zilveruitjes 
2 cornichons 
4 takjes verse bladpeterselie 
olijfolie 
1 el kappertjes 
50 ml whiskey 
gerookte-paprikapoeder (AH) 
80 gram demi crème fraiche  
 
Bereiding: 
Maak de paddenstoelen schoon en scheur de grotere in stukken. Pel de rode ui en 
knoflook en snijd ze in dunne ringetjes en plakjes. Snijd de zilveruitjes en cornichons 
flinterdun. Pluk en snipper de peterselieblaadjes en snijd de steeltjes fijn. 
Bak de paddenstoelen en rode ui in een grote droge koekenpan met anti aanbak laag. 
Schud de pan om ze uit te spreiden en bak ze 5 minuten terwijl je regelmatig roert. 
Sprenkel er 1 eetlepel olijfolie over en doe de knoflook, zilveruitjes, cornichons, 
peterseliesteeltjes en kappertjes erbij. Schenk na 3 minuten de whisky in de pan, kantel 
hem voorzichtig om de vlam in de 
pan te laten slaan of steek de alcohol 
voorzichtig aan met een lucifer (niet 
je gezicht erboven!). Voeg nadat de 
vlammen gedoogd zijn ¼ theelepel 
paprikapoeder, de crème fraiche en 
peterselie toe en meng alles goed. 
Giet er een scheutje kokend water bij 
om het paddenstoelenmengsel een 
mooie sausachtige consistentie te 
geven en voeg naar smaak zeezout 
en zwarte peper toe.  
Verdeel de Stroganoff over de 
borden, rijst erbij en een snufje 
paprikapoeder 
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Hierbij nog een herinnering om je op te geven voor de webinar over het 
nationaal service project. 
Met hieronder de bijpassende link die je moet aan klikken om je op te geven. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_QaG5SEeSQdCHZ8bohOJxBA 
 



 

 

 

Mondkapje 
 
Als ik me niet bezighoud met apen, dan ben ik wel in de weer met taal. Met taal ben je 
natuurlijk altijd bezig – als je leest, schrijft, luistert…. Maar ik lees ook graag óver taal en 
heb inmiddels een aardige rij taalkundeboeken in de kast staan. Een van de onderwerpen 
die me interesseren, is etymologie: de herkomst van woorden. Zo las ik in het blad ‘Onze 
Taal’ een stukje over het mondkapje. Dit lijkt een voorwerp dat echt bij deze tijd hoort 
en/of in de medische sector, maar daar is toch iets meer over te vertellen.  
 
Mondkapje stat in 1937 voor het eerst in de krant, als aanbeveling om het ’s nachts ‘voor 
den mond te binden, waardoor men gedwongen wordt door den neus te ademen’. En in 
1957 wordt het mondkapje tijdens de Aziatische griepgolf ook hier en daar in Europa 
gedragen door keukenpersoneel van restaurants.  
 
Het woord mondmasker is echter ouder. Al vanaf 1899 wordt beschreven hoe dit wordt 
gebruikt in de verpleging, maar later ook in de huishouding bij het ‘kleeden kloppen’. 
Maar het was toch hoofdzakelijk een medisch hulpmiddel. In heel veel talen wordt 
overigens ook de maskervariant gebruikt (face mask, masque de bouche, 
Mundnasenmaske, munnmaske, mascherina) 
 
Uiteindelijk heeft bij ons het informelere mondkapje het in de 
jaren tachtig gewonnen, toen door de aidsepidemie 
tandartsen verplicht werden om hun mond en neus te 
bedekken.  
En nu dragen we ze allemaal, soms met leuke teksten erop zoals: 
mondkappen nou, kap d’r veur, muilkappie, voorzetsel, stoplap…. Zo is iedereen toch 
weer leuk bezig met taal. Maar ik kijk toch uit naar de tijd dat we weer gewoon 
boodschappen kunnen doen zonder ons voorzetsel! 
 
Karin 
Bron: Onze Taal okt. 2020 


