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Tekst: Anouk Klein

Foto's: Vera Prins
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Kerstkoekjes

§,.

t'Twee redactieleden kregen het idee

om Kerstkoekjes te gaan bakken voor
de Filmwijkkrant. Daarna lieten zij de

koekjes aan een aantal echte Filmwijkers proeven. 'Hmm!'en
'lekker!'waren de reacties. Daarom speciaal voor u het recept
zodat u thuis ook overheerlijke Kerstkoekjes kunt serveren.

Boodschappenlijstje (voor ongeveer 4O stuks):

20O g roomboter

52O g bloem

300 g kristalsuiker

100 ml melk

1ei

2 tl bakpoeder

2 tl vanille-extract (een zakje vanillesuiker kan ook)

1 pot aardbeienjam (andere smaak kan ook)

Poedersui ker

Bereidingswijze:

Verwarm de oven voor op 180 0C. Meng de boter, suiker en bloem in een
kom. Klop het ei en de melk in een andere kom en voeg ze daarna toe aan
het botermengsel. Voeg de bakpoeder en het vanille-extract toe en kneed het
mengsel tot een samenhangend geheel. Rol het deeg dun uit en steek voor
elk koekje twee grote ronde vormen uit. Haal uit één van de vormen nog een
vormpje. Leg de koekjes op een bakplaat bekleed met bakpapier en bak de
koekjes 10 tot 15 minuten. Laat de koekjes even afkoelen en besmeer de ronde
koekjes met jam. Leg de koekjes met het gat erin daarbovenop en bestuif de
koekjes met een beetje poedersuiker.

Dit recept is afkomstig van www.yummyinmytummy.nl

Kijk voor meer foto's en een uitgebreide beschrijving van het recept op
www.fi lmwij kkrant.word press.com
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Fen wítte kerst als ín een droom

\ziet tíentalle"lichti.s ín de boom

(".stball"n blink"n

(".stklokk"n klí'',k"n

P. g.r.llígste tíjà van het jaar

Met de hele f"mílíe bii.lV"",

|(n utselídeeën - l(erstengel

p;t h"b ;" '',,odig, 
haze lnote n, d"nn-nrpp-lu, lí1r, Jrn

go, dàru ud, r.h uur, luLr.r{, stíi{ go uàLleuríg p apíer.

7o *^^L ie Let,
)

I í1, d. hazelnoot op de platte
.rr',J.rkrr'',t rr,'', J. J..rn"n.pp"l 

"n
laat dít goed drog.n. Qm h.t hr..
te make n kníp je {línLwat goudJr""d
ín stuk.jes um t,lg.u.. r 5 cn. | í1n

het haar rrn d" borrenLant en Je
achte rkant vast aan de hazel'-,oot.

$"u.híld"r r"t lrk,r"rÍ het gezícht. en

Iaat het drog.n.

T.L.n met zwarte uíltttí{t o{ luVr.r{
d" og"n "n 

d" ,ond. l(n;p u;t het
g"udkleu'íg papíer of {.lí. d. ul.rg.l"
van ongeveerzes cm l"ng. Lj, d" rrl-,-rg.ls

"r,-', 
J. ,.-hte.kr,-',t aan het àngeltje vast.

ffiaak eventu."l ""n lusp zoéut à" "ng"l
,n de kerstboo. ku,., h""q.n. Je ku"t de

d"nn-n-pp-l 
"p 

J. uíteínden nog een

beetje kl.u.g.u.n met goudver|

Bron: www.members.home.nl

K"gr""d (r7),

"fen kerstlíedj... L.t ít $'row ís w.l l.rk. f" $anta
fl""r ,ínJ ík *"1 -"n l"rL. fílr."

\,'1""íre (t7),

'All I W"nt For Christm.s is wel mí1n favoriete

!e.de.uínd ík fJ"re flon. ult,yd *.1 grappíg:'

lretligeVerstàagent'

f.: IJJ i:§::",:iJ :tïi:xl. n d. u,

belanertlrua')" 
. 

Míraïs_,e nretop 
.

""., 
[iin" l(erst wenst'

:ï" l;;: s)'1'' Yï*?:'.'f": ;l :il:
te ïeren'f*k:ï i:ï;;#" t,.d"n,
'TretligeVersldagen'

f-h,,," ", =ri ï"tj: J.::i''.
)uPun' = !hinnen

f)rríts = froht \7!t'h'"'"httn

í ;,,;: r" "' = $o as í e sías

F.oels = ]tÀ..rg f.hristmas
g|;;'='r'lii N"''d"d

f,,n, = ::r',1. 
Y"'!...,iyi1i.,,, K,,tl,,

f.'rks = §oeliniz

Qlt"n

G,,.,v u 

^; [:'i9:'Ëj: ïï:::: r.y'trà-§lrrVaans

K"tft"u

It'li'u''u = D'?' Natale
'/*'"..àu = C-Pà J"l

$truatvraag
C"k d" straatvraag staat ín het thema van (erstmrs. Wí1 *'ld." gr".g
*ete,., *elk ke.stliedle,1ullie [aroriet is en van *"1k. ['lr 1rlli. !- .

""n"chtkerstgeuoelli'í;g"n.prtkeergingenwi-,1naarhet
§rL.n fr.[ [-g..u, oÀ duu, antwoord "p t.Liiig.".Zj
zeíàen het rrolgende,

D.bbt" (rr)

"Ëli, N"u;d.d uí'',J ík ""n l"rk kerstlredje. fn de leukste

i 'f írlm is natuurllk H.r. {lone."

I F",li.n (rz)

'' N,,lr 
1 
n fauorrete Le rstl red 1e: J ;ngl" $"1 lst

V.id.. vind iL d. f;1, fLristmas fr.ol *.1
l.,rk."

Tekst: Anouk Klein

Foto's: Vera Prins

Logo kinderpagina: Cindy van de Ven

X-MA5!
f-Jet ís bi1"" l(erst, dus dat beteLent een mooíversíerde boo^,l"LL"r snoe pe n 

"n 
u""l

cadeautjesl On je nog meer een kerstgevoel te geven staat d" ("d" r?ag,ína dít k""t

h.l.rrrl ín het thema uun à.r. urc,lí1L. {eestàag.Z,rh.bb.n we een straatvraagover l(erst,

..n lí.f Lerstgeàí.hti.,l.uk. k,',utselídeeën voor de l(erstv aLantíe en nogveel meen

\zle.rg fmasl

l"'" (lz),

'All I W"nt for (hrístmas van

\,,faríah (-arreyl Ln Hor. Alo". uí"d ík de leukste
l«erst{ílm, r.r, Jrn *"1 d-"1 1."

)asníjn (tz),

lk,ínJ All I W"rt for (hrístm"" l" !", l"rL
]h. fl"líd"g ís míjn {avoríete kerstíí1m."

(q"n (ra)

"!roege* o"à tV )i"gl. §.llr of ,ro *.l,l.uL. pun L...g
ík een echt kerstgerroel. §, h"b ík níet echt een favoríet

Lerstl;edje. fJor. {lon. bllf ;k *.1 ..n l.rk. ííl'n uí,''Je,''."

{srre (t ó), staat oy {oto met (gan

'CoLbii míj zorgen )i"gl. S.ll" .n fJor. {1"n. voor een

Lerstgevoel."

G""" (tr),

"prívíngHor. íor fhristmas u,r,d ,k ultild *.1

""n l"rL nummer. Fe n favorret" k".stf,l- h"b ík

níet echt. \,'líck.g's laatste magísche (erst ís de

laatste Lerst{ílm Ji" ;k h"b gezíen."

M"'ísh" (tr),

'All I W"nt for fhrístmas rs een van mrjn favoríete
kerstlíedjes. Ln met l(.'st k1k iL eigenll[ rll.., ,r.r

fJo'n" {lon"."

l)u"u (t5),

"lk "índ Qoníngflor" {or (-hrístmau *"1 ""n mooí nummer. [n fJor"
flor. ís ook ee n van míin {avoríete ke rstfílmsi

\"g.h"t" (t a),

"f k weet op dít ,or. nt níet..ht ..n Lerstlíed1e.

i-.st fhrístmas ís wel l"rk. ft" (srínch 
"índ 

ik

"lt1d ..n l.rk. fil, om te zíen;'

Dith.bi" n.,àíg,

gl ur.n p otie, vlí e ge r p a pí er,

*.*ín"lí.htj"

7o *uuLre Let,)

S.pl"L het glazen pot je aan de

buitenka nt met vlregerpapíer.

Je kunt het vlíegerpa píer ín

leuke kerstuormpjes knippen
(een ke rstboo., ..,-'r 

",'',g.1,
caàeauties). Po" ""n
xinelichle ín,het glaz;

" .njà h"btj" "í

kerstlied-1e


