Nieuwsbrief mei 2020

Gespot in de Bemmelse polder
Op Moederdag …

Wat zijn de activiteiten van Stichting deBOL
Vorige keer heb ik u al wat verteld over onze Concerten en de Nijmeegse
Wandelvierdaagse.
Maar er zijn nog veel meer evenementen waar we ons mee bezig houden.
Fietsen bij deBOL

We hebben in de afgelopen jaren vrij regelmatig een fietstocht
georganiseerd. Een fietsroute van max. 40 km door onze eigen omgeving en
ook ietsjes verder weg. Onderweg werd er dan bij de eerste stop koffie
gedronken en even een sanitaire stop gehouden. In het begin maakten we
dan zelf de lunch voor alle deelnemers klaar.
Bij mooi weer zaten we lekker buiten op het terras, maar we zijn ook wel
eens weggespoeld en hadden dan het geluk dat we vóór de onweersbui
binnen waren. Van al die fietsroutes hebben we in 2004 een Fiets- en
Wandelroutes boekje gemaakt.

Kleine meisjes worden groot en gaan trouwen…

deBOL JUNIOR Avond-4-Daagse
Van 20 t/m 23 mei 2008 organiseerden wij voor de allereerste keer de
deBOL JUNIOR Avond-4-Daagse. We dachten toen nog dat we op de
allereerste avond de inschrijvingen ook wel zouden kunnen doen; maar dat
bleek een totaal verkeerde inschatting; het was op die eerste avond één
grote chaos bij toen nog Het Wapen van Bemmel. Maar ook daar hebben we
van geleerd!
Inmiddels zijn we toe aan de 13e editie; en 13 is in dit geval echt een
ongeluksgetal; de A4D 2020 gaat niet door vanwege het coronavirus.
Hieronder vindt u wat foto’s uit de oude A4D doos.

Sommige van jullie weten dat Ria, Trudy en ik (en met ons ook enkele andere
wandelaars) elke week koken bij de KBO. Helaas ligt dat nu vanwege Corona
even stil, maar er zijn nog steeds recepten die ik thuis ook kook. Zo af en toe
wil ik in de Nieuwsbrief een recept van de KBO (of van mezelf) plaatsen.
Voor het eerste recept heb ik gekozen voor een recept met asperges dat ik
onlangs gemaakt heb.
Witte asperges met gerookte zalm en kappertjessaus ( 4 pers. )
16 witte asperges
3 eetl. boter
100 gr gerookte zalm (fijn gesneden)

Voor de saus
6 eetl. mayonaise
2 eetl. kwark
1 eetl. citroensap
1 eetl. kappertjes, fijngehakt
½ bosje dille, fijngehakt
6 kleine augurkjes, fijngehakt

Bereiden
Schil de asperges en verwijder de houtachtige uiteinden. Smelt de boter in een
koekenpan op een lage stand en bak hierin de asperges in ± 12 minuten gaar.
Meng intussen de ingrediënten voor de saus.
Bak de laatste 2 minuten de stukjes gerookte zalm mee met de asperges.
Leg 4 asperges op elk bord en verdeel de zalm erover.
Lepel de saus ernaast en garneer eventueel met nog wat dille.
Eigenlijk is dit een voor- of tussengerecht maar ik vond het zo lekker dat ik het
als hoofdgerecht heb gegeten. Ik had er daarom wat krieltjes bij gedaan. Die
had ik in een ovenschaal (waarin een eetlepel olie met rozemarijn, peper en
zout zat) gedaan en dat ± 20 minuten in een hete oven 200gr gezet.
Eet smakelijk!

Ten slotte wil ik graag onderstaande overdenking met u delen in deze
moeilijke Corona-tijd. Een overdenking die wij kregen van een van onze
wandelaars en die maar al te waar is.

Tot zover !

Binnenkort volgt deel 5.

