
 

Kattebelletje no. 3 

 
Van de redaktie 

 
 
Beste Leden, 
 
Het derde Kattebelletje alweer. Deze keer ook informatie over het landelijke service project Hartenvrouw. 
Ook nog wat korte berichten en een echte quiz. 
Op nieuw bijdragen van Trees en Karin en ook Margreet Zoutman droeg haar steentje bij. 
Ik hoop voor de volgende keer weer op wat stukjes van jullie. 
Veel plezier met lezen en tot de volgende keer. 
 
Rita Deenenkamp. 
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Ingestuurd door Trees, toepasselijk in de aspergetijd. 
 
 
De verliefde asperge  
 
Ik lag met jou in hetzelfde bed 
We sliepen wel rechtop 
Jij stak er net wat bovenuit 
Vandaar jouw blauwe kop 
 
Ik was stapel op jouw lange lijf 
Dat mag je nu best weten 
Ik vond jou echt een reuze wijf 
Gewoon om op te vreten 
 
Laatst droomde ik de hele nacht 
Aan een stuk door van jou 
Jij werd mijn bruid mooi wit 
Omdat ik van sleepasperges hou 
 
Plots werd mijn droom bruut verstoord 
Ik bloedde aan mijn kuiten 
We werden allebei vermoord 
Door zo’n hovenier van buiten 
 
We werden in een kist gelegd 
En spoedig daarna gewassen 
Mijn rug was krom, de jouwe recht 
Jij was dus eerste klasse 
 
Wat wreed toch van zo’n hovenier 
Ons zo uiteen te rukken 
Ik heb jou daarna nooit meer gezien 
Want ik lag bij de stukken 
 
Weet je wat ik het gekke vind 
Het is eigenlijk heel stom 
Terwijl ons leven in de grond begon 
Is dat bij de mens net andersom 
 
                          Paul Assenbergs 
 
Succes en lieve groet, 
Tr 
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Twee stukjes van Karin. 
 
 
Van vloeken tot ‘vijven en zessen’ 
 
Wat heeft de uitdrukking ‘na veel vijven en zessen’ – na veel geharrewar - met vloeken te maken? Alles 
en ook eigenlijk niks…. 
Al eeuwenlang maken we gebruik van bastaardvloeken om de naam van God niet openlijk in een 
krachtterm te gebruiken: potjandorie, gossiemijne, gadsie….. Zo bestond er ooit de term ‘Gans vier!’, 
die zoveel betekende als ‘bij Gods vuur!’ ofwel ‘bij de bliksem!’. Daarnaast bestond de uitroep ‘Gans 
vijven!’, waarin vijven een verwijzing is naar de vijf wonden van Jezus aan het kruis. Deze twee 
smolten samen tot de bastaardvloek ‘Gans vier en vijven!’, waarin de twee betekenissen van vier 
(vuur en getal vier) als een woordgrap verwerkt zaten.  
Hieruit ontstond later weer de uitdrukking ‘veel vieren en vijven hebben’ – telkens met uitvluchten en 
bedenkingen komen. Grapjassen hebben daar op een gegeven moment gewoon een getalletje bij 
opgeteld en zo kwamen de vijven en zessen in zwang! 
Bron: Onze Taal, april 2021 
 
 
 
 

  
Misschien kennen jullie het boek “De boekendief” van Markus Zusak uit 2005 allang, maar ik heb 
het onlangs pas gelezen en vond het prachtig en ontroerend. Ik huil niet snel bij een boek, maar hier 
vloeiden aan het eind toch wat traantjes….  
Het gaat over een meisje dat gedurende de Tweede Wereldoorlog opgroeit bij een pleeggezin in Nazi-
Duitsland. Boeken en verhalen zijn een belangrijk houvast voor haar, evenals haar pleegvader, een 
Joodse onderduiker en haar vriendje Rudy.  
Het verhaal komt wat traag op gang, maar wordt steeds mooier. De figuur van de Dood is de 
verteller, wat een bijzonder perspectief geeft. De verschillende karakters worden mooi neergezet. En 
het is interessant om de oorlog ook eens te bekijken vanuit het perspectief van de ‘gewone man’ in 
een dorpje in Duitsland. Kortom, een echte aanrader! 
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Voor de puzzelaarsters onder ons. 
 
Anneke van de Vijver stuurde deze quiz vragen. 
 
In het volgende nummer staan de antwoorden !! 
 
Succes !! 
 
De vraag is; welke bloemen of planten worden hier bedoeld. Bv. 
Herinner mij………... antwoord:    vergeet-mij-nietje 
 
1.    een klein instrument. 
 
2.    Zoen van en radio-omroeper 
 
3.    in het donker maakt hij brokken 
 
4.    Snelle loop van een huisdier 
 
5.    Vogelmond 
 
6.    Plant, die niet kan horen 
 
7.    Winters uurwerk 
 
8.    Lid van de koninklijke familie 
 
9.    David had het gevuld met stenen 
 
10.  Napoleon en Augustus droegen dit 
 
11.  een bloem die slaat 
 
12.  Drie wijzen zagen hem 
 
13.  Uiterste punt van een huisdier 
 
14.  De wijze koning plakte dit op een brief 
 
15.  bloem in een prinselijk knoopsgat 
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Bij de vorige Zoomvergadering heb ik mij opgegeven als contactpersoon voor het project Hart voor 
vrouwen. Hart voor vrouwen is een landelijk Nationaal Service Project (NSP). Gestart door Inner Wheel 
Purmerend. Het loopt voor de duur van 3 jaar en de bedoeling is om minstens 100.000,- op te halen, maar 
liever meer natuurlijk.  

Wat en wie ondersteunen wij? Wij ondersteunen met de actie hart voor vrouwen, multidisciplinair 
onderzoek op hart en vaatziekten bij vrouwen. De hart en vaatziekten bij een vrouw verlopen anders en 
hebben andere oorzaken dan bij een man. De gebruikelijke onderzoeken en behandelingen zijn daarom 
vaak niet afdoende. Daardoor overlijden nog steeds veel vrouwen onnodig (67 vrouwen en 57 mannen 
overlijden per dag aan harten vaatziekten). Dat vind ik schokkend. Door de multidisciplinaire onderzoeken 
worden er verbanden gelegd tussen b.v. de invloed van de overgang, stress en borstkanker. Hiervoor is 
veel geld nodig en de stichting is helemaal afhankelijk van giften en sponsoring. Zij ontvangt geen 
subsidies.  

De belangrijkste onderzoeker en pionier is Angela Maas, cardioloog en professor aan het Radboud UMC. 
Zij werkt samen met deskundigen op allerlei verband houdende gebieden.  

Mijn taak als Hartenvrouw contactpersoon is op de hoogte blijven van wat er aan activiteiten op dit 
gebied in Nederland, en wel specifiek in de regio Gelderland gebeurd. Kijken wat voor ons een fijne en 
haalbare manier is om aan dit project mee te doen. Willeke Overink (coördinerend Hartenvrouw voor de 
provincie Gelderland) zei tegen ons “Jullie belangrijkste opdracht is om aan iedereen die horen wil, te 
vertellen over dit onderwerp. Voor een aantal van de 8 deelnemers was het project, net zoals voor mij nog 
behoorlijk nieuw. Anderen zoals de vertegenwoordigers van Nijmegen, Geldria en Arnhem waren al volop 
bezig en hebben ondertussen al veel acties ondernomen. Ook ik vind dit een mooi en waardevol project.  

Dit jaar willen wij als Innerwheel Apeldoorn nog geen echte acties plannen. Dit in verband met onze 
Lustrumviering, Röntgen project en het ISA Gelre project. Maar helemaal niets doen zou jammer zijn. 
Daarom om toch nu al kleinschalig met het ondersteunen van het project te starten, kunnen we artikelen 
van de website COME & BUY kopen. Om alvast een idee te krijgen wat er allemaal te koop is, kun je kijken 
op die website, maar kijk vooral op de bestellijst die Karin Willemsen heeft gemaakt. Via die bestellijst 
kunnen wij op eenvoudige wijze artikelen bestellen. De bestellijst wordt los van het Kattebelletje aan 
iedereen gestuurd. Ik hoop van harte dat jullie net zo enthousiast worden als ik.  

Hartelijke groet Margreet Zoutman  
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Een laatbloeier, maar dan echt letterlijk. Zijn broertjes en zusjes uit de IW nest 
bloeiden maanden geleden en hebben al 
lang geleden het loodje gelegd. Het voordeel van een laatbloeier te zijn 
is dat je extra bekeken en gewaardeerd 
wordt. 
Zou dat bij mensen ook zo zijn? Lieve groet, Trees  

Korte berichten 
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Bibliotheek  

We hebben veel leuke en soms ook bijzondere boeken in voorraad. 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. Zij staan nu bij mij thuis te 
wachten op kopers. Dus lieve dames bel mij op en maak een afspraak om één of meer boeken bij mij op te halen, of als dat lastig voor je is 
breng ik ze bij jou!  

NB de blauwgedrukte boeken zijn recent toegevoegd.  

Margreet Zoutman, mobiel 06 53596525 of op mijn vaste nummer 055 5422697  

Lijst  

Stella Braam - Ik heb alzheimer, het verhaal van mijn vader  

Een onthutsend en hilarisch verslag van een strijdbare burger met Alzheimer  

Dan Brown – De Da Vinci Code  

Een heel bekende thriller over een spannende zoektocht met symbolen die verwijzen naar het werk van Da Vinci  

Harlan Coben – Wild  

Dertig jaar geleden werd er een jongen gevonden in het bos. Nu moet hij de verdwijning van twee andere kinderen oplossen  

Khaled Hoessein – Duizend schitterende zonnen  

Een epos dat ontroert, je boos maakt en dat je doet huiveren. Hoessein (auteur van de Vliegeraar) is een vakman  

Hendrik Groen - Zolang er leven is. (Het nieuwe geheime leven van Hendrik Groen, 85 jaar) 
Verder met Hendrik Groen en zijn vrienden van de Oud-maar niet- dood -club. Soms valt het hem zwaar om de moed er in te houden, maar zijn gevoel voor 
humor redt hem ieder keer weer  

Pogingen iets van het leven te maken (Het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 1/4 jaar.  

Hendrik mag dan oud zijn, maar hij is nog lang niet dood en maakt iets van zijn oude dag  

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  
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Allard - 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 Amos  

Oz keert in dit boek terug naar Jeruzalem. Oz 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 auteur beschrijft de lotgevallen van een groep studenten die door haar eigen hoogmoed ten val komt  

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  

Ik denk dat deze thrillers geen introductie behoeven  
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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  

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  

Arthur Japin – Vaslav  

Waarom stopte de legendarische balletdanser Vaslav Nijinski met zijn optreden op het hoogtepunt van zijn carrière  

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  

 



 

 

 

 Tot slot nog een Zen momentje. 
 
Zen en de kunst van de thee. 
 
Sinds de tijd van Bodhidharma zijn thee en Zen verbonden geweest. Passend is dat het een van 
Japans eerste Zen meesters was, Eisai, die theezaden meebracht uit China en het was de zen-
beoefenaar Rikyu die de kunst van de thee, cha-no-yu, in de zestiende eeuw verfijnde. Evenals Zen 
streeft de kunst van de thee naar vereenvoudiging. Ze bestaat eenvoudig uit water koken, thee 
bereiden en drinken. 
Haar geest roept harmonie,eerbied, zuiverheid,rust armoede en eenzaamheid op; en ze heeft de 
kunst van het bloemschikken, het pottenbakken en de bouwkunst diepgaand beinvloed. De 
ceremonie zelf wordt uitgevoerd in een simpele hut met rieten dak- de ‘verblijfplaats van leegte’. 
Het gerei is karig en zonder pretenties, en er is verder niets in de  
ruimte, behalve misschien een bloemstuk of een enkele schildering. 
In de theeruimte is plaats voor niet meer dan vier of vijf gasten, die worden verwelkomd door het 
zingen van de ketel — er zijn stukjes ijzer ingelegd om klanken voort te brengen die een waterval in 
de verte suggereren, of wind die door de dennen waait. 
Een uitgebreide verzameling regels schrijft voor hoe de dikke groene thee wordt geklopt en 
geserveerd, hoe het gerei dient te worden doorgegeven en bewonderd-allemaal paradoxaal genoeg, 
om de staat van de kunstloze kunst van de thee te bereiken. 
 
 
 
 


