
Nieuwsbrief

Half maart kregen we te maken met de 
consequenties van het coronavirus. Door 
de maatregelen van de overheid waren we 
genoodzaakt alle activiteiten stop te zetten. 
Vervolgens moesten we afwachten hoe het 
verloop van deze pandemie uitpakte en wat dit 
zou betekenen voor de overige in 2020 geplande 
activiteiten. 
Op dit moment hebben we nog steeds te 
maken met het coronavirus en de door de 
overheid ingestelde maatregelen. Met als 
gevolg dat alleen de activiteiten golf, biljarten 
en museumbezoeken in aangepaste vorm 
doorgaan en de stedentrip naar Bilbao met een 
jaar is uitgesteld. We kijken nu kritisch naar het 
jaarprogramma 2021.
Zodra er weer nieuws te melden is, informeren 
wij u via onze digitale nieuwsbrief. 

U kunt de ontwikkelingen ook volgen op 
onze website verenigingdeschakel.nl

Wij hopen dat u allen gezond blijft en 
dat we u snel weer mogen begroeten 
bij één van onze activiteiten.

Van het bestuur  
Na een succesvol 2019 met onder meer stedentrips naar Athene en Londen, 
de reis naar Disneyland Parijs, onze golftoernooien, museumbezoeken en 
leuke workshops, zijn we dit jaar vol energie gestart met onze traditionele 
wintersportreis en een bezoek aan Tina de Musical.



Voordat we de taart gaan maken, beginnen we deze workshop met een 
kort lesje over stoofperen in het algemeen.

Koning onder de stoofperen is de Gieser Wildeman. Dit stoofperenras 
geeft de lekkerste peertjes als je ze lang op heel laag vuur laat stoven, 
wel zo’n twee uur. Met het lange stoven verdwijnt de ietwat korrelige 
structuur van het vruchtvlees en worden de peertjes fluweelzacht.

Doe de Doe de 
thuisworkshop!thuisworkshop!
Welkom bij deze coronaproof workshop bij u thuis. Helaas kunnen we geen workshop 
op locatie voor u organiseren, daarom deze smakelijke workshop die u eventueel samen 
met uw (klein)kinderen gezellig thuis kunt uitvoeren. 
En opeten, natuurlijk.

Ouderwetse stoofperen

1 kilo Gieser Wildeman stoofpeerjes
3 dl goedkope vruchtenwijn of bessensap
1 kaneelstokje
60 gram kristalsuiker
2 theelepels aardappelmeel
(eventueel perenrood)
kaneelpoeder

*  Schil de stoofperen en houd ze heel met het steeltje er nog 
aan of snijd ze in vieren ontdoe ze van de klokhuisjes.

*   Doe de peren(partjes) in een hele wijde pan en schenk de 
wijn erop.

*   Vul met koud water aan tot de peertjes net onder staan.
*   Doe de kristalsuiker erbij. Wil je zeker zijn van een dieprode 

kleur, vervang dan de helft van de suiker voor 3 volle 
eetlepels perenrood. (Potjes perenrood staan meestal bij 
de suiker of bakartikelen in de supermarkt)

*   Doe het kaneelstokje erbij, roer even door met een houten 
lepel en breng de peertjes (niet meer roeren) aan de kook.

*   Zet nu het vuur helemaal laag en laat de peertjes met het 
deksel op de pan een uur lang zo zacht mogelijk stoven. 
Gebruik eventueel een sudderplaatje onder de pan. 

*   Haal na een uur het kaneelstokje eruit (anders wordt het 
bitter) en laat de peertjes nog eens een uur lang stoven.

*   Giet de peertjes in een zeef en vang het kookvocht op in 
een pannetje.

*   Breng het vocht aan de kook en laat het voor de helft 
inkoken.

*   Doe ondertussen het aardappelmeel in een kommetje en 
leng aan met een scheutje water tot een glad papje van 
karnemelkdikte.

*   Draai het vuur helemaal laag en laat een klein beetje van 
het aardappelmeel in de saus lopen. Roer goed met een 
houten lepel. Heeft het vocht de dikte van een dunne saus? 
Dan is het goed. Anders nog een klein beetje erbij. 

*   Draai het vuur nu helemaal uit en doe de peertjes 
voorzichtig terug in de saus. Je kunt ze lauw of koud eten, 
maar stuif er voor het opdienen altijd nog een beetje 
kaneel over.



Winterse Winterse stoofpeertjestaart

*   Rooster het amandelschaafsel in een droge koekenpan tot ze goudgeel zijn en 
laat ze afkoelen op een bord.

* Smelt de roomboter in een steelpannetje.
* Haal van het vuur.
*  Doop met een keukenkwast in de vloeibare boter en beboter de springvorm.
*  Voeg de speculaaskruimels bij de boter en roer alles goed door met een houten 

lepel.
*  Verdeel de boter-kruimelmassa over de bodem van de springvorm. Druk met de 

bolle kant van een lepel alles goed aan. Zet de vorm in de koelkast.
*  Laat de stoofpeertjes uitlekken, maar vang het sap op.
*  Week 12 gelatineblaadjes in een ruime schaal met koud water.
*  Doe de inhoud van de twee potten kwark in een ruime kom.
*  Snij vier stoofpeertjes overlangs door en houd ze apart voor decoratie op de 

taart. Snij de overige stoofpeertjes in kleine blokjes en doe ze bij de kwark.
*  Doe het opgevangen sap in een pannetje en meng er de kristalsuiker door. Breng 

het aan de kook. 
*  Knijp de gelatineblaadjes fijn en los ze op in het suikersap. 
 Draai daarna direct het vuur uit. Roer even goed en laat het een minuutje staan.
*   Doe het gelatinemengsel bij de kwark en roer nu alles voorzichtig 
 met een grote houten lepel door elkaar tot de kwark al het 
 vocht heeft opgenomen en de kwark verder glad is.
*  Haal de springvorm uit de koelkast en giet 
 het kwarkmengel op de speculaasjesbodem.
*  Laat de taart in de koelkast ongeveer 
 drie uur opstijven. 
*  Decoreer voor gebruik de taart met 
 de achtergebleven stoofperenplakjes 
 en het amandelschaafsel.

Voor deze taart hebben we stoofpeertjes 
gebruikt  uit het koelvak van de 
supermarkt. Die zijn lekker stevig.

Dit heeft u nodigDit heeft u nodig

175 gram roomboter
250 gram amandelspeculaasjes
2 potten stracciatella kwark à 450 gram 
2 bakjes stoofpeertjes à 400 gram met sap uit het koelvak van de supermarkt 
(of 2 potten à 350 gram op lichte siroop)
150 gram kristalsuiker
12 gelatineblaadjes (Dr. Oetker)
40-50 gram geschaafde amandelen
en verder een springvorm van ø 24 (hoge taart) of ø 26 (grotere lage taart)



Programma Programma 2021

bezoek aan 
Watersnoodmuseum 
en Zierikzee (juni)

workshop kerststuk 
(december)

Door de coronacrisis leven 
we in een onzekere tijd en in 
een nieuwe werkelijkheid. 
Toch kijken we met optimisme 
vooruit en hopen voor u 
volgend jaar weer  activiteiten 
te mogen organiseren. Maar 
onder voorbehoud, want  het 
kan alleen plaatsvinden  
als het coronavirus  is 
overwonnen. 

Hier zie je een kerstboom, 
maar erg mooi is hij nog 

niet. Maak jij hem verder af? 
Kleur, versier of beplak 

deze boom.  Klaar?
 Maak er dan een foto van.

Maak jij de Maak jij de 
kerstboom af ?kerstboom af ?

Mail de foto van je boom 
vóór 11 december naar 

info@verenigingdeschakel.nl 
Vergeet niet je naam, volledige adres 
en leeftijd in het bericht te vermelden 

want de vijf leukste, mooiste en 
creatiefste inzendingen krijgen een 

leuke prijs thuisgestuurd. 
Bovendien plaatsen 

we de foto van je kunstwerk 
ook nog eens op onze website! 

diverse museumbezoeken 
met onze Kunstvrienden

delicatessen wandeling 
door Dordrecht (mei-juni)

stedentrip naar Bilbao 
(april)

golftoernooi 
(mei en september)

workshop 
voorjaarsstuk 
(maart-april)

boottocht 
Rotterdam by night 
(oktober-november)

brocantemarkt in Lille 
(september)

bezoek aan een historische 
binnenstad (oktober)

Audifabrieken Brussel 
(september-oktober)

stedentrip naar Parijs 
(november)

Om naar uit te kijken

kerstmarkt 
(december)



Wij realiseren ons dat u noodgedwongen 
helaas weinig voor uw contributie heeft 
teruggekregen. Met instemming van onze 
Ledenraad hebben we daarom besloten in 2021 
u geen contributie in rekening te brengen. Dit 
geldt voor zowel uw lidmaatschap van onze 
vereniging als voor onze onderafdelingen golf, 
biljart, damesgym en de Kunstvrienden. 

Goed nieuws 
over de 
contributie




