Zomer 2021

in De Componist

Afgelopen maanden hebben we voorzichtig weer wat activiteiten kunnen doen.
Deze zomer hopen we op veel mooi weer zodat we er heerlijk op uit kunnen
en veel kunnen genieten van de tuin. Deze zomer weer volop muziek en
ontspanning. De zon, de lange zomeravonden en de natuur in volle bloei:
daar wordt iedereen blij van! Ook wij hebben wel zin in een feestje. We gaan
weer allerlei leuke zomerse activiteiten doen bij De Componist. Doet u mee?
We wensen u een fijne zomer!
Marjan Grootendorst, Angelique ten Boden, Anouk Hartog en Sandra Hoogstadt.

Beschrijving van de activiteiten
Uitstapje naar de kersenkraam

Spaanse middag met tapas hapjes

We starten de zomer met een uitstapje naar de
kersenkraam op donderdag 1 juli om 11.30 uur.
Voor de thuisblijvers zijn er heerlijke wafels met
kersen en slagroom.

Livemuziek van de Spaanse gitarist
Raymundo op donderdagmiddag
12 augustus rond 15.00 uur.

Massages

Een mooi optreden van een groep
jazzmusici op woensdagmiddag
25 augustus rond 15.00 uur.

Ontspanning met heerlijke massages door de
massageschool op woensdagmiddag 7 juli.

Jazz in de tuin

Sundae Bar met livemuziek
Smullen met versierde ijsjes onder het genot van
accordeonmuziek op woensdagmiddag 28 juli.

Boottochtje over de Loosdrechts plassen of
naar de Botanische tuinen*
Op donderdag 5 augustus om 11.30 uur.

Verder deze zomer:

Taartenbak middag
Lekker picknicken in de binnentuin
Een pannenkoeken lunch
Beauty moment met verkoelende voetenbadjes
*Wijzigingen voorbehouden

Zomerpuzzel
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Horizontaal
2.	Noem een ander woord voor een zwempak.
4.	Welke koude lekkernij eten we graag in
de zomer?
6.	Noem een typische zomerbloem.
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7.	Waar kun je slapen en is goedkoper dan
in een hotel?
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9.	Wat hoort er bij onweer?
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Verticaal
1.	Noem een fruitsoort die echt bij de zomer
hoort.
3.	In deze stad staat een
bekende bezienswaardigheid
‘de Brandenburger Tor’
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5.	Hoe noem je het eten in de natuur op
een kleedje?
8.	kun je in overnachten op een camping?
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Taart!

Wie lust dat nou niet?
Benodigdheden:
1 pakje slagroom (200 ml)
250 gram mascarpone
1 vanillepeul
Kant-en-klare taartbodem
Vers zomerfruit: aardbeien, frambozen, bramen,
blauwe bessen en aalbessen
Kleine blaadjes verse munt
Klop de slagroom en voeg evt. 1 eetlepel suiker toe.
Roer de mascarpone los en klop deze luchtig door de
slagroom. Snijd de vanillepeul in de lengte doormidden
en schraap er met een mesje de vanillezaadjes uit.
Roer de zaadjes door het roommengsel.
Verdeel het roommengsel over de taartbodem.
Verdeel het fruit over de room en maak het geheel af
met wat blaadjes verse munt.

Kant en klaar taartbodems zijn soms wat droog.
Besprenkel de bodem evt. met wat citroenverbanasiroop.

