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Voorwoord 
 
Hallokes allemaal, 
 
Het zijn vreemde tijden. Iemand beet in een vleermuis en plots was er corona.  
Niet het bier, wel het virus. Een pandemie zelfs, waardoor we allemaal in ons kot moesten 
blijven en de Moester gesloten werd voor bezoekers.  
Het was aanpassen, ook voor ons hier in de Moester.  
We geven toe, we missen het vele gebabbel (de decibel-meter slaat niet meer tilt), de 
lachsalvo’s en de soms (verhitte) discussies. Ook de pooltoernooien, de darts, de 
bordspelletjes, de crea. We missen alles gewoon!  
Niet te vergeten de heerlijke koffie en bijhorende kletsen, de geurende verse soep en het 
lekkere eten.  
 
Nog wat geduld, we zijn ons aan het voorbereiden om terug mensen te ontvangen.  
Dit zal zeker maar gestaag gebeuren.  
Heb hier begrip voor want wij doen er alles om jullie veiligheid te garanderen.  
 
Groetjes van het moesterteam, de diertjes en onze mascotte (ondertussen terug slank) 
Fleurke.  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

MOESTERKRANT LOCKDOWN EDITIE 2020 PAGINA 4  

 

Hoe houden de Moesterlingen zich bezig? 
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Moesterlingen met mondmaskers 
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Teksten van Moesterlingen. 

Hoe ik de Covid-19 crisis 
ervaren heb 
Door Pieter 
 
Op mijn verjaardag, 19 maart, 

hebben mijn moeder en ik de 

gewoonte om elk jaar te gaan eten 

naar de Chinees. Het was rond deze 

tijd dat dit jaar de Corona-crisis 

uitbrak. 

Social distancing. 1,5 meter afstand. 

Mijn Britse vriend Jeremy stuurt mij 

een bericht met de woorden van hoe 

één of andere Britse TV-ster op den 

BBC deze crisis bekeek:  

"It's great. It's like X-mas everyday !" 

Hahaha, droge Britse humor.  

Maar ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk.  

Als je de dingen niet positief blijft zien 

raak je de richting in je leven kwijt, 

en... ik ben geen zwalper, zie je. 

Nooit geweest. 

Als ik, gedurende deze crisis mij 

verplaats ga ik bij mijn moeder, in de 

eerste plaats. 

Haar wasmachine was kapot en zij 

heeft gebruik gemaakt van de mijne. 

Ik ging dan vaak, met het 

mondmasker aan, mee met haar per 

auto om haar bij haar thuis te gaan 

helpen: Haar fiets herstellen - wat is 

fietsen toch leuk als je niks anders te 

doen hebt - de computer repareren, 

de vuilbakken buiten zetten, … 

Wandelen in de natuur met een 

vriend versterkt de band waarlijk ! 

Wisten jullie dat er vlakbij het St.-

Pieterstation ook een uniek 

natuurgebied is ? Het heet " Park 

Overmeersch". 

 

 

 

De stationswijk is mijn mystificerende thuis. Niet te 

verwonderen, ik heb er 18 jaar gewoond… 

En veel inspiratie gehad voor mijn muziek. Ik heb er 

tevens 3 jaren als keukenhulp gewerkt in restaurant 

Lekker GEC ( Gents Ecologisch Centrum). Begin 

Covid-19 crisis kwam ik trouwens de kok Patrick van 

Lekker GEC daar weer eens tegen. 

Ik vroeg hem wat hij van Corona vond en hij zei:  

“Euh...'t Is het enige dat van China komt en dat na 

een maand niet slecht geworden is?" Hahaha  tja, 

dat is ook een manier om het te bekijken ! 

Het heeft een maand en een half geduurd voor ik 

terug bij mijn vader mocht gaan.  

Ik zweer het jullie: Het was een gelukkig wederzien... 

En wat hebben we samen gedaan: Een ellenlange 

wandeling in de Vlaamse Ardennen. 

Mijn ouders... zijn mijn oogappels. Allebei. 

En. Al die tijd heb ik geslapen, geslapen, geslapen... 

en nog eens geslapen. 

Beste moesterlingen. Hier is een wijsheid van mij: 

Wat de psychiater ook zegt, als ge niet goed eet en 

niet goed slaapt... wordt ge terug ziek. Ziek.  

Covid-19. Doodgaan in je slaap ? Dromen. 

Mijmeren. Afzien. 

Om dit artikel positief te maken zeg ik het als 

anglofiel nog eens met een Engelse zegswijze: " 

Well folks. I guess we'll just have to sit this one out." 

De winkels zijn terug open, binnenkort de scholen en 

dan HOPELIJK... De Moester ! En dan pas de 

cafés… 

Ik sta al te popelen om een uitstapje met De Moester 

naar de zee te kunnen doen. 

Zou er daar dan geen Chinees te vinden zijn waar 

we mijn verjaardag culinair zouden kunnen vieren ?? 

Hold on ! 
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Zoekend naar sereniteit tijdens de lockdown: 
Door Frederik 
 
Wat ik even puur hygiënisch hier op papier 
zou willen duidelijk maken kan een hele 
geschiedenis vooruit spoelen.  
 
Corona, COVID 19, lockdown.  
 
Het zijn tegenwoordig syndromen die zelfs 
gehoorgestoorden nog zwaar in de oren 
klinken.  
 
De dag dat het allemaal begon in Wuhan is 
ver voorbij maar geen proper mens 
passeert je of hij heeft er even aan gedacht.  
 
Zeg maar vuil en het is tegenwoordig 
COVID-19.  
 
Social distance en de liefde gaat voorbij 
aan waardig gedeelde rituelen.  
 
Zeg maar corona en een gezond leven 
wordt gedoopt volgens eenduidige 
medische normen.  
 
Zeg maar lockdown en een simpel contact 
wordt volgens criminele waarden geduid.  
 
Dus wat zou er eigenlijk gebeuren in een 
lente vol besef dat ik ook erg graag word 
liefgehad.  
 
De eenden hebben kuikens de duiven 
vinden het plezant, gezinnen foerageren 
door het gehele land op zoek naar een 
eerlijke vondst nu het allemaal niet meer 
moet.  
 
Leuk vind ik dat toch niet ,de industrie die 
niet onthaast en in het funerarium stapelen 
de lijken zich op.  
 
Je zou je dan afvragen waarom?  
 
Een simpel virus werd een uitdaging voor 
heel de mensheid toch is een 
ongepermitteerde handeling logo.  
 

 

Het leven lag stil, de maskers verborgen de 

kill.  

 

Wc papier werd uitgevonden als de diamant in 

een hels paradijs en nu.  

 

Wat blijkt de mens is een meester in het zich 

aanpassen aan steeds door zichzelf 

ingestelde maatregelen.  

 

We moeten naar huis maar de media en niet 

onze binnenshuis-muren weten het ons wijs te 

maken. 

 

Rusthuis ante corona niet the place to be. 

 

Maar laat ons er zand over gooien.  

 

Onthaasting, gezin, solidariteit begrippen 

numero uno in dit tijdperk.  

 

We vergeten het niet en lappen de regels niet 

aan onze laars.  

 

Overal helden overal criminelen zo draait de 

wereld verder. 

 

We zijn er bijlange nog niet en zullen er ook 

nooit zijn dus laat ons de liefde in gezondheid 

het weze een les.  

 

Wat we denken in een door medici, media en 

politici ingesteld gevecht tegen een 

onherbergzaam biologische levensvorm is 

beter dat we daar allen beter samen tegen 

stoten dan tegen elkaar.  

 

Liefde au longue terme.  

 

Dat kan je geliefden redden en steun betuigen 

aan allen die dat broodnodig hebben. 
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Hoe de coronatijd voor mij was 
Door Frank S. 

Voor mij was corona-isolatie al in december begonnen.  

Door een tekort aan vitamine B12 had ik een ontsteking aan mijn been, waardoor ik er niet 

kon op steunen en daarmee ook niet buiten kon. 

Toen die ontsteking bijna genezen was en ik na 3 maand revalideren weer kon gaan werken 

in de Moester, brak de corona-epidemie uit en was ik weer verplicht thuis te blijven. 

Ik had weinig probleem met alleen thuis zitten, omdat ik dit gewend was, maar ik vond het 

wel spijtig dat ik niet meer naar de Moester kon komen omdat dit mijn enige sociaal contact 

was. 

Winkelen werd ook anders, alles online kopen behalve voedingswaren, daar was het buiten 

een half uur aanschuiven om binnen te mogen in de supermarkten. 

Om mij bezig te houden en toch nog wat contact te hebben, deed ik mee met de online quiz , 

aan activiteiten van de Moester en Poco loco en deed ik een dagelijkse wandeling. 

Vandaag, ondertussen eind mei, ben ik voor de eerste keer weer op bezoek in de Moester 

om meet te weten te komen over de nieuwe maatregelen. Ik start dan vanaf volgende week 

met een halve dag / week in de keuken. 

Hopelijk gaan we langzaam weer terug naar het normale leven. 
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EEN UITDAGING DOOR PIETER B. WIE GEEFT DE BESTE VERTALING? 
 
The Covid-19 Crisis 
 
God has gotten me walking through 
nature 
– it’s nearly the only thing we’re allowed to 
do nowadays. 
I’ve seen what Covid 19 looks like on 
television 
– I walk through the lower grass, my feet 
almost don’t touch the ground: 
It feels like I’m walkin’ on air… 
As I’m walking through the taller grass, a 
breeze blows into my face. 
I see the grass: It looks bad. It has a 
strange smell… 
It blows sadness into my whole being. 
A bad taste in my mouth. I’m shivering. 
Hope I haven’t got it, yet – 
Chills around my spine. A devious cough 
comes from my mouth – 
I see my mother. She’s following my 
pace… 
I must survive – 
  
Pieter B. 
 

En ook nog eens in het Spaans 
 
Hóla ! Qué tal ? 
Me llamo Pieter, en español se dice “ Pedro”. 
Soy de Gante en Bélgica. Está la ciudad de 
nacimiento de Carlos Quinto. 
Carlos Quinto era el Emperador del Imperio 
español en el siglo XV. 
Ya he estado dos veces en España: Una vez 
en el Sur y una vez en el Norte. 
Las dos veces eran realmente muy agradable ! 
Me he divertido mucho ! 
Y la comida me ha gustado también : El 
pescado, las tapas, albóndigas, el sangría,… 
Mmm ! Qué approveche ! 
He visitado muchos lugares bonitos… 
Si. Podéis creerme: Las chicas de Marbella en 
Andalucía en el Sur son las chicas más bellas 
del mundo… 
El tiempo del Norte no era tan bueno como en 
el Sur. Existe mucha calor en el Sur. Pfff ! 
Bien. Entonces, aconsejo a todos que visitén 
España. Claro qué si. 
Buenas días y hasta la próxima vez. … 
Quizás… en España ? 
  
Pieter de Gante 

 

De corona grap: 
Door Frederik  
 
Er gaat een ziekte door ons hoofd, er komen maatregelen het weze een troost.  
 
Laat ons allen es denken laat ons het leven breed schenken.  
 
Ook al is er geen plaats in de supermarkt toch is de hoop ons eeuwig tartend lot. 
 
Een masker en een social distance en er is niemand die ons mot.  
 
Ik maakte een wandeling en zag dat het goed was.  
 
De zon scheen de angst verdween. Het werk steeg de econoom stond alleen.  
 
Waarom zijn we voor de crisis zo dom gebleven.  
 
Het is een web van egocentrische wezens dus laat ons dat weven.  
 
En het leek heel lang toch was het maar even.  
 
Echte lieve gezonde mensen zijn we bij al gebleven. 
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Kleurplaten 
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De avonturen van Fleur  
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De grapjeshoek 
 

 

 

 

 

  

 

DE NIEUWE VERSIE VAN DE COLONISTEN VAN CATAN 
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Een dom blondje gaat naar de winkel 
en zegt : 
“Voor mij die TV daar.” 
De verkoper zegt : 
“Sorry, maar ik verkoop niet aan 
domme blondjes”. 
 
Het dom blondje gaat naar huis en verft 
haar haar bruin. 
Ze gaat terug naar de winkel en zegt: 
“Voor mij die TV daar.” 
De verkoper zegt weeral:  
“Sorry, maar ik verkoop niet aan 
domme blondjes.” 
 
Het blondje vraagt zich af hoe de 
verkoper dat wist. 
Ze gaat terug naar huis en begint een 
geslachtsoperatie. 
Onherkenbaar gaat ze terug naar de 
winkel en zegt: “Voor mij die TV daar.” 
De verkoper zegt weeral: 
“Sorry, maar ik verkoop niet aan 
domme blondjes.” 
Het domme blondje vraagt aan de 
verkoper : Maar hoe weet jij toch altijd 
dat ik een dom blondje ben?” 
Zegt de verkoper: 
“Wel, dat is daar geen TV, maar een 
microgolfoven.” 
 
Raadseltje:  
Het is rood en zit in de wei  
Een tamponijntje 
 
Komkommers: 
Waar kunnen een kom komkommers 
ABSOLUUT NIET tegen? 
Een potje kommer en kwel. 

Pijn: 
Er komt een man bij de dokter en zegt: ‘Dokter, ik 
heb overal pijn. Als ik met mijn vinger op mijn knie 
druk doet het pijn. Als ik op mijn buik druk doet het 
pijn. En als ik op mijn voorhoofd druk doet het 
pijn.’ Zegt de dokter:  
‘Oh ik zie het al, u heeft een splinter in uw vinger!’ 
 

 
 
Politieke grap: 
Een politieker ging op 1 april eens gaan horen bij 
het volk of ze voor hem zullen stemmen. Zonder te 
weten welke datum het is gaat hij bij de eerste 
dame die hij ziet en vraagt hij wat ze vind van zijn 
campagne. 
De vrouw zegt al lachende: ik vind het schitterend 
hoe je meer mensen wil laten werken en 
belastingen wil heffen erop. 
de politieker vol blijdschap stapt verder en ziet een 
man voorbij komen en stelt de man dezelfde 
vraag. 
De man ook al lachend: ik ben erg gelukkig dat ik 
nog mag werken tot men 70 jaar door jou, 
bedankt. 
Nog even verder en vele blijde mensen te horen 
over zijn campagne om mensen meer te laten 
betalen en langer te werken komt de politieker op 
zijn kantoor. 
daar even nadenkend vraagt deze aan zijn 
cabinet-chefs: “zeg weet je wat mij is overkomen? 
ik denk dat ik veel stemmen ga krijgen omdat 
iedereen vol lof en plezier over men campagne 
praat.” 
Waarop de cabinet chefs antwoord:  
“Meneer het is 1 april, mogelijk was dit allemaal 
een grap.” 
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Sukkel en Ruzie: 
Ruzie en Sukkel spelen verstoppertje. Ruzie 
gaat tellen en Sukkel verstopt zich achter 
een politieauto. Een agent in de auto vraagt: 
'Hoe heet jij?' Sukkel antwoordt: 'Sukkel.' De 
agent vraagt: 'Zoek je soms ruzie?' Sukkel 
antwoordt daarop: 'Nee, Ruzie zoekt mij.' 
 

 
 

 

 
 
De peer-grap: 
Jantje vraagt aan zijn moeder:  
“Mag ik een peer mee naar school?”  
“Nee Jantje, dan komen er deuken in.” zegt 
zijn moeder.  
Zegt Jantje: ‘Oh, dan moet je zeker ook geen 
goede grappen maken in de buurt van een 
peer.’ ‘Waarom niet?’ vraagt zijn moeder.  
Antwoordt Jantje: ‘Anders liggen ze in een 
deuk!’ 
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Recepten 
 
Dag zoetebekjes! 
 
Dit gemakkelijk, zeer lekker recept, komt uit een kookboek van mijn moeder. 
Het leuke is dat je er geen weegschaal bij nodig hebt.. 
 

***** Pannekoeken “ A la minute” ***** 
 
ja ja, ik weet dat het anders wordt geschreven, panneNkoeken, maar het komt uit een oud 
boek !  
 

Voor 12 pannekoeken : 
 

 12 soeplepels bloem  

 4 soeplepels suiker 

 een snuifje kaneel 

 2 eieren 

 een snuifje bakpoeder 

 een weinig melk. 
 
Meng bloem, suiker, bakpoeder, en kaneel  
droog ondereen 
(geen kaneel in huis? Niet erg, dan maar zonder) 
 
Breek alles met een weinig melk. 
 
Voeg daarbij de eierdooiers en het in sneeuw geklopt eiwit. 
 
Bak de pannekoeken ogenblikkelijk. 
 
Dien op met suiker of gelei. 
 
 
Voor de liefhebbers... 
 

Je kan ook pannekoeken met appeltjes maken!  
 
Zelfde recept als hierboven . Maar.. 
Je schilt een appel en je snijdt zeer fijne schijfjes.. 
 
Bereiding, pan flink laten warmen,  pan insmeren met wat 
boter, 
 
Een weinig beslag ingieten, de schijfjes verspreiden op het 
deeg, weer een beetje deeg erover en dan zachtjes 
omdraaien.. 
 
Laat me weten of het lekker was! 
Smakelijk, 
Els 
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***** Recept Rubens Puta Nesca ***** 
 
Ingrediënten voor 4 personen: 
 
4 teentjes look 
2 ajuinen 
1 blik zwarte olijven 
klein potje kappertjes 
1 blik tomatenstukjes 
1 pot Arabiatica 
peterselie (vers of uit een potje) 
voor de liefhebbers: een beetje wijn 
voor de pikante mensen een beetje sambal oelek 
Rucolasla 
 

 
 
Snij de ajuin en look in kleine stukjes. 
Laat deze stoven tot ze glazig worden. 
Voeg een beetje sambal oelek toe en laat deze een 2-tal minuten mee-garen zodat de 
wrange smaak er uit is. 
Giet een scheutje wijn (wit of rood) erbij en laat de wijn een paar minuten uitkoken. 
Snijd de olijven in halfjes of kwartjes en voeg deze met de kappertjes bij het hemels 
brouwsel. 
Nadien voeg je het blik tomatenstukjes en de pot met arrabiata-saus toe.  
Voeg een beetjes peterselie toe en laat alles minimaal 10 minuten inkoken. 
 
Kook uw spaghettislierten naar wens. Smijt alles topetegare en laat het vooral smaken.  
Kaas is toegestaan.   
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Puzzels 
 

 
 

 



   

MOESTERKRANT LOCKDOWN EDITIE 2020 PAGINA 19  

  



   

MOESTERKRANT LOCKDOWN EDITIE 2020 PAGINA 20  

 


