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WAAROM MAKEN WĲ DEZE KRANT?

DOOR TEAM STAALMANPLEIN

Wĳ begrĳpen heel goed dat deze tĳden lastig kunnen zĳn.
Daarom hebben wĳ gedacht om wekelĳks een krantje uit te
brengen met berichten, verhalen en grapjes uit de wĳk. We
hopen zo dat de bewoners uit onze wĳk iets gemakkelĳker
deze bewogen tĳd door komen. Wekelĳks gaan Nicole, Iris,
Demi en Elisa aan de slag om het belangrĳkste nieuws en de
leukste verhalen voor jullie te verzamelen. We hopen dat jullie
het leuk vinden!
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WĲ STAAN PARAAT! 

DOOR TEAM STAALMANPLEIN

Team Staalmanplein staat paraat! 
Het vele binnen zitten kan natuurlĳk erg saai zĳn. Wil je
gewoon even een praatje maken? Dat kan. Hieronder staan
onze nummers, schroom vooral niet om te bellen als u iets
nodig hebt:
Iris: 06-39721376
Demi: 06-11814366
Nicole: 06-33026131
Elisa: 06-37223370



EEN BĲZONDERE VERJAARDAG
 

Zondag 10 mei was naast Moederdag
ook de 90 e verjaardag van Ans van
Wageningen, woonachtig aan de
Ottho Heldringstraat. Het geplande
feest en de overkomst van haar
zoon  uit America kon geen
doorgang vinden.Familie, vrienden
en buren zĳn om 16.00 uur bĳ elkaar
gekomen naast de flat om toch even,
op gepaste afstand, voor haar te
zingen en te proosten.Via een Skype
verbinding waren ook haar zoon,
schoondochter en kleinkinderen
aanwezig. Gedurende de dag waren
bloemen en cadeaus  bĳ haar
bezorgd en met deze
verrassingsborrel   ontlokte aan Ans
de uitspraak: Ik geloof dat dit de
mooiste verjaardag ooit was.
 
Bedankt Ria Stricker voor het delen 
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RECEPT VAN DE WEEK
H E T E  B L I K S E M

Hete bliksem is een stamppot van appels
en aardappels. Voeg je aan het recept ook
nog fĳne mosterd en ham toe, dan heet
het gerecht ‘donder en hete bliksem’.
 
Ingrediënten:
-750 g kruimige aardappels, geschild en
in stukken1
- tl zout
- 400 g zure appels, geschild en in
stukken
- 400 g zoete appels, geschild en in
stukken
- 200 g gerookt spek aan één stuk
- wat citroensap naar smaak
 
 

 Bereiding:
Doe de aardappels samen met het zout in
een ruime pan en voeg zoveel water toe
dat ze nét onderstaan. Leg het spek
bovenop de aardappels en verdeel de
appels erover. Breng aan de kook en laat
twintig minuten op zacht vuur koken.Giet
de aardappels en appels af, maar bewaar
het kookvocht. Neem het spek uit de pan
en snĳd het in dikke plakken. Stamp de
aardappels en appels en voeg desgewenst
wat kookvocht toe om het smeuïger te
maken (afhankelĳk van de appels die je
gebruikt). Proef en breng op smaak met
citroensap en eventueel nog wat zout.
Leg de plakken spek op de hete bliksem.

HEMELVAARTSDAG
 

De meesten koppelen deze hoogdag aan
maar één prettige gedachte: een dag
verlof!Voor velen zou Hemelvaartsdag
best op een vrĳdag mogen vallen, dan zat
er alweer een verlengd weekend aan te
komen. Helaas valt in ons land deze
hoogdag elk jaar steevast op een
donderdag. Maar zou de jonge garde van
vandaag wel weten wàt we precies
vieren? In Nederland zullen ze er wellicht
een andere betekenis aan geven en dit
kàn ook, want er schuilt meer dan één
betekenis achter deze vrĳe dag:
 
1. O.L.H. Hemelvaart: Voluit Onze Lieve
Heer Hemelvaart: zo werd het feest tot
laat in de vorige eeuw omschreven en dit
verraadt meteen dat het hier om een
christelĳke feestdag gaat. Binnen de
katholieke kerkgemeenschap wordt de
dag herdacht dat Jezus is opgestegen
naar zĳn vader in de hemel, God. Dit
gebeurde op de 40ste dag na zĳn
verrĳzenis. De Hemelvaartsviering is
onderdeel van de paascyclus. Hemelvaart
valt altĳd op een donderdag, de 40ste dag
na Eerste Paasdag en 10 dagen voor
Pinksteren.
 
 

 
4. Nationale Stoomtreindag: Ook in
Nederland wordt Hemelvaartsdag
gekoppeld aan de Nationale
Stoomtreindag. Op deze dag kunt u op
verschillende plaatsen in Nederland
meerdere rĳvaardige stoomlocomotieven
onder stoom zien en er uiteraard ook een
rit mee maken. Speciaal voor de echt
vroege dauwtrappers hebben
verschillende Nederlandse
stoomtreindepots voor deze dag een
extra arrangement
samengesteld.http://www.ja.be/ontspann
ing/diverse-weetjes/4-betekenissen-
hemelvaartsdag.html/4

2. Rerum Novarum:Hemelvaartsdag is
tevens het feest van de Christelĳke
Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan
dat in 1891 de pauselĳke encycliek over
sociale rechtvaardigheid, ‘Rerum
Novarum’, werd afgekondigd.
Uitgangspunten van paus Leo XIII waren
een rechtvaardig loon, het recht op
eigendom en solidariteit met de
zwakkeren. Zĳn voorgestelde
samenwerking tussen arbeid en kapitaal
inspireerde tot de vorming van
vakbonden en onder meer verschillende
vormen van corporatisme. De encycliek
van paus Leo XIII had meer effect dan hĳ
zelf verwachtte, want tot vandaag zĳn
vakbonden erg actief om de sociale
arbeidsregels te respecteren.
 
3. Koopjesdag: In Nederland wordt
Hemelvaartsdag almaar meer een
commercieel feest. In de meeste steden
zĳn de winkels een hele dag open en
wordt deze donderdag zowaar een
‘koopzondag’ genoemd.Behalve winkelen
kan je van Breda tot Groningen terecht
om er te genieten van concerten,
ambachtelĳke markten, boeken- en
rommelmarkten. Vroeger stonden veel
mensen om drie uur ‘s nachts op om
zingend met hun blote voeten door het
gras te lopen. Men dacht toen dat
‘dauwtrappen’ een magische en
geneeskrachtige werking zou hebben.
Tegenwoordig staan nog steeds vele
Nederlanders voor dag en dauw op om te
gaan wandelen of fietsen. En dit noemen
onze spitsvondige noorderburen dan
weer… ‘douwtrappen’.
 



 

Normaal gesproken zien wĳ vele van jullie tĳdens de gezellig pubquiz op woensdag avond. Helaas kan
deze pubquiz momenteel niet doorgaan maar wĳ missen het ontzettend! Daarom hebben wĳ in deze

editie van de Vooruit krant een kleine pubquiz voorbereid. De antwoorden kunt u vinden op de laatste
pagina!

 
Ronde 1 - Algemeen

Wat is de dochter van jouw oom van jou?
Een sos bericht wordt verstuurd bĳ?

In welke stad die de oudste van België is staat het standbeeld van Ambiorix?
Wat zĳn waterlanders?

 
Ronde 2 - Natuur

Van welk autonoom Deens eiland staat een ĳsbeer in het wapenschild afgebeeld?
Welke plant wordt als geluksbrenger beschouwd?

Wat is een ander woord voor het Zuid-Afrikaanse wildebeest?
Wat is het nationale dier van Canada?

 
Ronde 3 - Sport

Met hoeveel pĳltjes mag men in een beurt bĳ darts naar het bord gooien?
Welke sport beoefent J.M.Saive?

Wie bedoelt men met de zwarte bĳ sportwedstrĳden?
Wat bedoelt men met ellebogensport?

 
Ronde 4 - Film & TV

Wie regisseerde de oscar winnende film The Piano in 1993?
Met welke auto rĳdt Mr. Bean?

Wat was de naam van het personage gespeeld door John Travolta in de film Pulp Fiction?
In welk tekenfilm speelde Cruella Da Ville een slechte rol?

 
Ronde 5 - Wetenschap

Welke planeet komt het meest met de aarde overeen, qua grootte en massa?
Welke planeet staat zowel als de morgen en de avondster bekend?

Wie is de eerste man die een grondige studie gemaakt heeft van het menselĳk lichaam?
Hoeveel kamers vind je in het hart?

DE ONLINE PUBQUIZ
A N T W O O R D E N  S T A A N  O P  D E  V O L G E N D E  P A G I N A !



EEN ZEEMEERMIN MOET JE NOOIT AANKĲKEN
E E N  E N G E L S  V E R H A A L  U I T  C O R N W A L L  O V E R  E E N  V E R L E I D E L I J K E  Z E E M E E R M I N

Er was eens een jonge visser die Lutey
heette, en op een dag stond hĳ oog in oog
met een zeemeermin. Nou, dat is een
zeldzaam iets wat maar weinig mensen
overkomt. En het is nog zeldzamer als je
het kunt navertellen. Maar bĳ Lutey
gebeurde dat.
Lutey woonde in een huisje dat over de
zee uitkeek, samen met zĳn vrouw, drie
flinke zonen en een lieve, grote, bruine
lobbes van een hond die Towser heette.
En op een ochtend ging Lutey een stukje
wandelen op het strand, met Towser
achter zich aan.
Het was laag water, en het geribbelde
zand was nog nat. Het enige geluid was
het gekabbel van de golfjes die op het
strand rolden. Toen hoorde Lutey
plotseling een vreemd, klaaglĳk geroep:
"Ooo-ooo!" Het kwam ergens achter een
paar rotsen vandaan die op het strand
uitstaken. Wat kon dat zĳn?
 
 
Hĳ haastte zich erheen. Achter de rotsen
was een ondiepe poel, omringd door nog
meer rotsen en van de zee gescheiden
door een brede strook zand. Lutey snakte
naar adem. Hĳ kon zĳn ogen niet
geloven. Op een van de rotsen zat een
zeemeermin. Ze was het mooiste
schepsel dat hĳ ooit gezien had. Haar
huid was blank en glad als marmer. Ze
had lang, goudkleurig haar en een
prachtige, buigzame, blauwgroene staart
die zacht glansde in de ochtendzon.
 
 
Zodra ze hem zag riep ze: "Heb
medelĳden, goede man, help mĳ!"
Lutey wist dat zeemeerminnen schepsels
waren die ongeluk brachten. Hĳ kende
het gezegde van de vissers "kĳk een
zeemeermin nooit aan!" Maar ze was zo
mooi, dat hĳ zĳn ogen niet van haar af
kon houden."Mĳn naam is Lutey," zei hĳ,
"maar wie ben jĳ? En hoe kan ik je
helpen?""Ik heet Morvena," antwoordde
ze. "En terwĳl ik hier zat werd ik zo in
beslag genomen door het kammen van
mĳn haar en het kĳken naar mezelf in het
water, dat ik niet in de gaten had dat het
eb werd. Nu kan ik niet terug naar de zee
tenzĳ... tenzĳ, Lutey, jĳ me over het zand
draagt. Als je dat wilt doen, zal ik je goed
betalen."Lutey lachte. "Wat zou jĳ mĳ nu
kunnen geven?""Ik kan je drie wensen
geven," antwoordde ze.

"Kom, kom... kom met mĳ mee," zong ze.
En ze zong en zong, tot het enige wat
Lutey nog wilde was met haar
meegaan.En toen begon Towser te
blaffen. Hĳ blafte en blafte, wild en hard,
tot de kust weerkaatste van zĳn geblaf.
Ten slotte hoorde Lutey hem, hĳ keek om
en zag zĳn lieve, grote, bruine lobbes van
een hond aan de rand van het water
staan. Lutey keek langs hem heen en zag
zĳn drie levenslustige zoons en zĳn eigen
lieve vrouw staan bĳ de deur van zĳn
huisje."Laat me gaan!" riep hĳ. "Ik kan
mĳn gezin niet in de steek laten en met
jou meekomen!"
 
Maar Morvena verstevigde haar greep en
probeerde zĳn hoofd onder water te
trekken. Lutey stribbelde tegen, maar
hoewel de zeemeermin licht was en heel
tenger leek, was ze sterker dan hĳ.Hĳ
kon nog maar één ding doen. Hĳ tastte in
zĳn broekzak en haalde zĳn mes eruit.
Hĳ knipte het open en hield het boven
het water. "Bĳ de macht van het ĳzer,"
riep hĳ, "laat me gaan."
 
Onmiddellĳk liet ze haar greep
verslappen. "Ah, Lutey," zuchtte ze, "je
bent slimmer dan ik dacht. Je wist dat de
macht van het ĳzer groter is dan alle
betoveringen." Langzaam zwom ze om
hem heen. "Vaarwel, mĳn mooie man," zei
ze. "Vaarwel voor negen lange jaren... en
dan zullen we elkaar weer ontmoeten."
En toen ze dat gezegd had verdween ze
onder de golven.Lutey beefde. Het leek
alsof al zĳn kracht uit hem gezogen was.
Maar hĳ haalde diep adem, liet zĳn
zakmes weer terugglĳden op zĳn gewone
plaats en waadde terug naar het
land.Toen hĳ het strand bereikte danste
Towser met grote sprongen om hem heen
en tegen hem op, likte hem overal en
kwispelde als een dolle met zĳn staart.
Lutey beklopte hem liefdevol. "Beste
hond!" zei hĳ. "Zonder jou was ik verloren
geweest!"Toen Lutey zĳn huisje bereikte,
doorweekt tot op zĳn huid, was er
natuurlĳk wel het een en ander uit te
leggen."Wat is er gebeurd?" vroeg zĳn
vrouw."Dat is een lang verhaal,"
antwoordde Lutey. "Wacht even tot ik
weer warm en droog ben, dan zal ik het
vertellen."

"Drie wensen! Oh! Ik weet al wat ik wil!
Daar heb ik dikwĳls over nagedacht!" riep
Lutey uit. "Geen geld, nee, dat niet.""Denk
goed na," zei de zeemeermin. "Denk heel
goed na. En kies dan wat je wilt.""Wat ik
zou willen," zei Lutey kalm, "is het
vermogen om mensen te genezen als ze
ziek zĳn en ze weer sterk en gezond te
maken.""Een genezer. Het geschenk is
voor jou," zei ze. "En wat nog meer?""Ik
zou willen," zei hĳ, "het vermogen om
boze betoveringen te verbreken waar de
mensen kwaadwillig van worden zodat ze
ruzie gaan maken en elkaar pĳn
doen.""Een vredestichter. Het geschenk is
voor jou," zei ze. "En dan nog een?""Ik zou
willen dat deze vermogens bewaard
bleven als ik gestorven ben," zei Lutey. "Ik
zou willen dat ze voor altĳd in mĳn
familie werden doorgegeven.""Het
geschenk is voor jou," zei ze. "Draag me
dan nu naar de zee."
 
Ze strekte haar blanke armen uit en sloeg
ze om Lutey" s nek. Maar terwĳl hĳ haar
optilde begon Towser te janken. Het was
een laag, langgerekt, akelig gejank.Toen
werd Lutey bang. "Hoe weet ik dat je mĳ
geen kwaad zult doen?" vroeg
hĳ.Morvena haalde een gouden kam uit
haar haar, met heel fĳne versieringen
erop en bezet met piepkleine pareltjes.
"Neem dit als een teken," zei zĳ. En ze
glimlachte naar hem en Lutey vergat zĳn
vrees."Dat is echt een prachtding!" zei hĳ
en liet het in zĳn broekzak glĳden, waar
hĳ ook andere dingen bewaarde -een
eindje touw, een zakmes en dergelĳke.En
toen begon Morvena te zingen. Ze zong
over geheime grotten en betoverde
paleizen onder de zee. Ze zong over een
leven vrĳ van pĳn, dood en verdriet. Als
in een droom begon Lutey over het zand
te lopen, en zĳn hond Towser volgde, nog
steeds jankend. Maar Lutey had alleen
maar oren voor de zeemeermin en haar
gezang.
 
Hĳ kwam bĳ de zee en waadde er in.
Maar Towser volgde niet. Hĳ bleef aan de
kant van het water staan, nog steeds
jankend.Lutey waadde verder, tot het
water tot zĳn liezen kwam. "Nu kun je
wegzwemmen," zei hĳ."Dieper, dieper,"
zong Morvena. "Breng me dieper."Hĳ
waadde verder tot het water tot aan zĳn
borst kwam. "Nu moet je gaan zwemmen,"
zei hĳ.Maar Morvena zong alleen maar:
"Dieper, dieper... breng me dieper."
 
Hĳ waadde verder tot het water aan zĳn
schouders kwam. "Ik kan niet verder
gaan," zei hĳ, en probeerde haar in het
water te laten zakken. Maar ze klemde
haar armen nog vaster om zĳn hals, sloeg
haar staart om zĳn benen en zong in zĳn
oor."



De antwoorden van de pubquiz:
 

Ronde 1
Nicht, Noodgeval, Tongeren, Tranen

 
Ronde 2

Groenland, Klavertje vier, Gnoe, De
bever

 
Ronde 3

Drie, Tafeltennis, De scheidsrechter,
Tooghangen

 
Ronde 4

Jane Campion, MiniVince, Vega101
,Dalmatiers

 
Ronde 5

Venus, Venus, Vesalius, Vier

EEN ZEEMEERMIN MOET JE NOOIT AANKĲKEN - VERVOLG
E E N  E N G E L S  V E R H A A L  U I T  C O R N W A L L  O V E R  E E N  V E R L E I D E L I J K E  Z E E M E E R M I N

Wat later, toen hĳ bĳ het vuur zat en zich
warmde, vertelde Lutey zĳn vrouw en
zĳn kinderen, die met grote ogen zaten te
luisteren, over de zeemeermin, en ten
slotte haalde hĳ de kam uit zĳn zak."Dus
het verhaal is waar," fluisterde zĳn
vrouw. "Maar die drie wensen, ik vraag
me af of die in vervulling zullen
gaan?"Dat deden ze. Lutey merkte dat als
er iemand ziek was, hĳ op de een of
andere manier wist welke kruiden en
aftreksels en poeders hĳ moest mengen
voor de juiste medicĳn om die persoon te
genezen. Zelfs zĳn aanraking had
genezende kracht.

Er was geen wind. De zee was rustig en
stil... tot er zonder enige waarschuwing
een gigantische golf op hen af kwam
rollen. Lutey en Tom klampten zich
stevig vast toen de golf hun kleine boot
opnam en weer omlaag wierp. En zodra
de golf voorbĳ was, steeg er een
zeemeermin op uit het water. Het was
Morvena."De tĳd is gekomen," zong ze.
"Nu ben je de mĳne, 
Lutey, mĳn geliefde man."Langzaam en
zonder een woord kwam Lutey overeind,
dook in het water en was verdwenen. En
langzaam en zonder een woord liet de
zeemeermin zich onder water zakken.
Het laatste wat Tom van haar zag was
haar lange, goudkleurige haar, dat zich
over het water uitspreidde, en toen was
ook dat verdwenen.
Lutey zelf werd nooit meer gezien. Maar
van die tĳd af had Tom, zĳn oudste zoon,
de gave van de genezing, en ook hĳ werd
een vredestichter. En deze gaven werden
in Lutey's nakomelingen doorgegeven tot
de dag van vandaag.Maar Morvena eist
een hoge prĳs voor haar gaven. Elke
negen jaar en met de regelmaat van het
getĳ wordt een van Lutey's
afstammelingen op zee vermist en nooit
weergezien. Misschien zĳn ze naar Lutey
en de zeemeermin gegaan, naar de
betoverde wereld onder de zee. Niemand
weet het
zeker.https://www.beleven.org/verhaal/e
en_zeemeermin_moet_je_nooit_aankĳke
n
 
 

Bovendien werd Lutey een vredestichter.
Wanneer er ruzie of onenigheid was, of
als er wat gestolen was, kwamen de
mensen naar Lutey en op de een of
andere manier kende hĳ de ware
toedracht en stichtte vrede.Wĳd en zĳd
raakten zĳn gaven bekend, en mannen,
vrouwen en kinderen kwamen van heinde
en ver om zĳn hulp in te roepen. En
Lutey gaf die met gulle hand. Dus rĳk
werd hĳ nooit. Hĳ bleef gewoon een
visser die van de zee en van het vissen
hield, en toen zĳn zoons opgroeiden
werden ook zĳ vissers.Negen jaren
gingen voorbĳ. Negen gelukkige jaren.
Maar toen, op een late avond, ging Lutey
in hun kleine boot uit vissen met Tom,
zĳn oudste zoon.

EEN DAG IN HET LEVEN VAN THOMAS
 

Hallo allemaal! Deze week nemen we een
kĳkje in mĳn leven in deze gekke corona tĳd.
Ik zal niet mĳn letterlĳke dagplanning geven
want die is niet heel spannend. Ik noem graag
een paar momenten die ik in het dagelĳks
leven tegen kom en anders gaan dan
voorheen. En waarom ik dat eigenlĳk niet
heel erg vind.
 
Ik wil beginnen met het moment dat ik in de
rĳ sta voor de supermarkt en daar
gezelligheid vind. Ik baal er namelĳk enorm
van dat ik maar weinig van mĳn vrienden zie.
ik mis de drukte en gezelligheid. Maar er is
iets cools voor in de plaats gekomen. Overal
op straat begroeten mensen mĳ. Een knikje
en een glimlach wanneer ze met een ruime
boog om mĳ heen lopen. Misschien was dit er
altĳd al maar lette ik gewoon niet genoeg op.
Maar de gesprekjes buiten bĳ de supermarkt,
wanneer we beide in die lange rĳ staan,
zorgen ervoor dat ik een gezellige dag heb
 
Daarna volgt er bĳna altĳd wel een online les
van mĳn studie. Online les is op zich niet
geweldig maar één ding vind ik wel heel leuk.
Iedereen die zĳn stinkende best doet om er
toch wat van te maken. Zeker aan het begin
waren de online lessen nog niet van hoge
kwaliteit. Maar dat maakt blĳkbaar helemaal
niets uit. Er zit altĳd een docent die zich uit
de naad werkt om de stof over te brengen, en
ongeveer 20 studenten die braaf glimlachend
naar hun beeldscherm zaten te kĳken. Het is
maar de vraag of alle studenten het ook
begrĳpen. Maar aan iedereens inzet heeft het
niet gelegen en de ervaring zal ik niet snel
vergeten. 
. 

 
 

Na die drukke middag is het tĳd om te gaan
eten. Ik eet nu vaak samen met mĳn
huisgenoot waar we daar eerder geen tĳd
voor hadden. Eén van de grote voordelen van
een lege planning. Achteraf drinken we
samen een kop koffie en helpt hĳ mĳ om
daarbĳ geen sigaret te roken. Het wegvallen
van mĳn sociale leven geeft mĳ de
mogelĳkheid om van die verschrikkelĳke
gewoonte af te komen. De saaie corona dagen
en de hulp van mĳn huisgenoot zorgen ervoor
zowaar voor dat ik als een beter mens uit
deze crisis kom. Dat zou erg fĳn zĳn.  
 
Al met al zĳn het misschien geen hele
spannende maar wel leuke dagen. Ik lach
veel met de mensen die ik nog zie en
tegelĳkertĳd leer ik (op afstand) veel
nieuwe mensen kennen. Verder probeer
ik een beetje aan mĳzelf te werken en de
tĳd nuttig te gebruiken. Zo kom ik de
dagen door, door te focussen op het
positieve.


