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Het

TSJERNELSJE
Werkgroep Elst

Agenda
27-4

Afscheidsdienst 18:00u

28-4

11:00u Bagage inleveren
13:30u Verzamelen op
school
14:00u Vertrek naar Belarus
Plantjesmarkt Kees
Stipplein. Opbrengst voor
Stichting Tsjernobyl
Kinderen Elst
Gastouderavond, 20:00u

3-5

04-6

De werkgroep

Bedankt
De laatste week met onze Russen is bijna afgelopen. De
zeven weken zijn voorbij gevlogen. Het waren zeven mooie
weken! Via deze weg willen wij jullie dan ook bedanken voor
het invullen van alle Tsjernelsjes, iedere week was hij dan ook
weer goed gevuld! Wij vonden het erg leuk om te doen en
hopen dat jullie met plezier hebben gelezen! Na dit nummer
zal er nog een volgen! Dit zal gebeuren nadat de mensen van
de werkgroep weer terug zijn. Alvast een goede terugreis en
wij wensen diegene die afscheid moeten nemen veel sterkte!
Veel leesplezier.

Contactpersonen
Koos van Baalen (voorzitter)
Mieke Pitlo (secretaris)
Ruud Geers (penningmeester)
Clasina Bootsman
Ina van Laar
Gretha van Wolfswinkel
Rob Hortensius

Houweg 14, 0318-552516
Christinastraat 35, 0318-472557
Oranjestraat 75, 0318-471916
Franseweg 91, 0318-478002
Elstersestraatweg 85,
0318-472538
Prinsenweg 104, 0318-471106
Oranjestraat 6, 0318-471085
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Holland beautiful….
In our live something always happens for the first time. This time we had an opportunity to visit
the Netherlands for the first time. We were overfull with the feeling of joyfulness, but the time
here flew so fast. A lot of positive emotions and the feeling of delight accompanied us all the 7
weeks. Holland is a country of indescribable beauty. Thanks to the committee and our guest
families we spent here very nice time, every day gave us a new picture of beauty. The excursion
around Elst revealed the secrets and mystery of this small town. It is an extremely
beautiful, clean and quiet place.
And how beautiful Amsterdam is! It impresses with its architectural buildings, their unusual
construction. It seems like you get in the historical era. The tour by the canals of Amsterdam
showed us beauty and grace of this city. Thanks to our guest families, we saw a lot of castles and
other historical buildings. Traveling across towns we admired their beauty. But there is a place
in Holland where there understand what the real beauty is. During such moments it seems as if
there are no other places in the world more beautiful than this one. This Koeykenhof !
Incredible variety of flowers, their colors and design creates the impression that you are in
paradise.
We would like to the committee and our guest families for such a nice time in
Holland!
Raisa, Natallia and Yuliya
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Wat momenten uit het gezin….
Hallo allemaal,
Wat zijn de weken voorbijgevlogen. DV maandag 28 april is het alweer zover....
Dan gaan 'onze' Rusjes ons weer verlaten. We mogen terugkijken op een hele fijne, gezellige
tijd! De eerste dagen moet je van allebei de kanten elkaar even leren kennen en vooral wat
wegwijs zien te krijgen in de taal. De eerste dagen zaten we steeds met het Russische
woordenboek op schoot. Maar al gauw kwamen we er achter dat 'onze' Dima alles heel snel
oppikte. Hij leerde al zelf wat Nederlandse woorden en we kwamen er achter dat hij ook
redelijk wat Engelse woordjes kent. Wat een opluchting:-)! Want dat Russisch viel nog niet zo
mee. Sinds kort maakt hij zelfs al hele Nederlandse zinnen, zoals: 'Die is voor school' en hij
kent ook veel woorden 'goedemorgen, lekker, opruimen, bad, douche, toilet, eten, lezen,
bidden, buiten, spelen, enz. enz. Echt knap wat hij in deze tijd geleerd heeft. Hij heeft veel
gespeeld met de broertjes en zusjes van ons en kinderen uit de straat en met vriendjes van
school. Hij houd erg van gezelligheid en spelt graag met andere kinderen. Op de woensdag en
zaterdag gingen we altijd wat leuks doen, meestal naar een speeltuin in de buurt. Onze Dima
is een hele lieve, ondernemende, behulpzame en gezellige jongen. Soms moesten we weleens
streng zijn, want hij was best eens
ondeugend:-) Maar ja, wel kind is dat nu
niet:-)?! Maar hij maakte het altijd weer
snel goed met een lieve lach, knuffel of
een dikke zoen:-). Erg lief! Vorige week
zijn we nog naar een rommelmarkt
geweest en heeft hij een tas vol met
speelgoed gekocht. Wat was hij blij! Hij
straalde helemaal! Echt mooi om te zien.
We hebben er heel erg van genoten en
zullen hem zeker missen. Maar het is voor
hem ook wel goed om weer bij zijn eigen
familie te zijn. We hopen dat hij en alle
andere Rusjes er van opgeknapt zijn en
dat het een herinnering voor het leven is!
Hartelijke Groet,
Meindert, Marleen en Gerrald Doornebal
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Wat momenten uit het gezin….
Beste allemaal,
Hoewel best veel mensen mij intussen al wel een beetje kennen, wil ik mij nog even officieel
voorstellen.
Mijn naam is Andrei en ik heb de afgelopen 7 weken gewoond bij fam Haalboom op de
RSW. Toen we zaterdag 8 maart aankwamen, moest ik best een beetje wennen, hoor! ' k Had
zo gehoopt in een gezin met kleine kinderen te komen, maar ja, pech, bij Haalboom hebben ze
2 van die grote dochters, Brianne en Sylvia. Thuis in Belarus heb ik ook 2 grote zussen, Anna
en Angelina. Ik denk dat ze mij best wel missen, en me vader en moeder ook! Toch zijn die
Brianne en Sylvia best leuke meiden, hoor. Ze voetballen soms met mij en we doen ook wel
eens een spelletje. En Sylvia heeft het Russische toetsenbord op de laptop geïnstalleerd. Dat
vind ik helemaal super!
Samen met mijn vriend Danik, die woont deze weken lekker dichtbij, hebben we vaak de
grootste lol. Alleen dat Hollandse eten.... nou dat vind ik dus echt niks!!! Maar kartoffelen en
chicken gaat er wel in en pizza is ook favoriet! Het is ook leuk om te merken dat ik bij Jolanda
(bijna) alles voor elkaar krijg; ik zet m´n liefste glimlach op en dan mag ik zomaar een kwartier
later naar bed! Pas op zaterdagavond zelfs pas om 12 uur.... in Belarus is dat zelfs 1 uur ' s
nachts!! Samen boodschappen doen bij Magazin Elst is ook zo leuk. Ik heb de winkelkar zo
vol; wijs gewoon allemaal lekkere dingen aan, kijk naar Jolanda, lach een keertje heel lief, en
dan niet ´ein´... maar ´zwei´, haha!!! Pas zijn we grote tractors wezen kijken, daar ben ik
helemaal gek van. Op de laptop speel ik heel vaak farmsimulator, dat hou ik urenlang vol.
Totdat Sylvia begint te zeuren dat zij de laptop nodig heeft....pfff. ' k geloof er niks van, is
zogenaamd voor haar studie! Met
minihondje Pip heb ik veel plezier. Tis
echt een schatje, maar soms maak ik
hem helemaal gek, das echt lache!
Vorige week had ik hem in m´n rugtas
gedaan, klaar om mee naar school te
nemen. Jammer dat Brianne het zag, die
vond t beter dat Pip lekker thuis
bleef. En nu ga ik alweer bijna naar huis,
van " klein Holland, naar gross Belarus"
Ik denk dat die haalboompjes mij best
zullen missen, maar ik weet zeker dat ze
mij nooit zullen vergeten!
Pakka, Andrei
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Keukenhof
19 april. Was aangebroken allemaal zonnig gestemd met de
slaap nog wel in de ogen en een koud windje, gingen we op
weg naar de bloembollen.
Na ongeveer anderhalf uur rijden waren op plaats van
bestemming. De drukte onderweg
viel wel mee. Maar op de
parkeerplaats. Mensen, mensen
wat een auto`s zeg, wij als normale Elsterse
mensen die wel wat gewend zijn stonden
gewoon paf, maar onze Russische mede
passagiers stonden helemaal paf.
Voor het archief even op de foto dan kun je tenmonste
zeggen dat je in de Keukenhof bent
geweest.
Je kunt uren rond lopen op het park, wat we ook
gedaan hebben, met tussen door een pitstop om wat
te eten en te drinken. En maar weer verder lopen, we
hebben heel veel gezien zelfs papagaaien waren
aanwezig.
We hebben een hele leuke dag gehad. We hebben
heel veel tulpen gezien en nog heel veel mooie bloemen
En we kunnen er leuk op terug kijken. We willen de gevers van de kaartjes
daarom ook hartelijk danken. Voor deze mooie dag
Namens Nathasa, Raisha, Yulia, Janet en Marjon
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Koolpastei
- 250 GRAM BLOEM
- 1 THEELEPEL GIST
- 1 THEELEPEL ZOUT
- 1 UI, gesnipperd
- 1/2 KOOL, fijngesneden
- HANDJE DILLE, geknipt
- 2 EIEREN, hardgekookt en in plakjes
Doe de bloem, zout en gist bij elkaar en voeg anderhalve deciliter water toe.
Kneed dit tien minuten en laat het deeg drie kwartier rijzen. Fruit
ondertussen de ui drie minuten, doe de kool erbij en roerbak nog vijf
minuten. Roer de dille erdoor en zout en peper naar smaak. Rol het deeg uit
tot een rechthoekige lap en verdeel de helft van de kool over het midden.
Leg de plakjes ei erop en daarna de rest van de kool. Vouw de deeglap dicht
en bak de pastei 40 minuten op 190 graden.
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De Russisch/Nederlandse Kabouter Dans

TSJERNELSJE WERKGROEP ELST

Iedereen goed opgelet.
Want dit is onze grote kans
Mieke, Gretha, Clasina en Ruud
Hebben ons toen opgehaald
Die reis hebben ze voor ons gemaakt
Rob, Koos en Ina stonden paraat
En dat vonden wij heel top
Geef elkaar een hand
Refr:
Zeggen: Daar gaan we
Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht.
Ga nu zitten met een zucht
Stamp nu rond als een gans
Zo gaat onze Russische dans
Zeggen:
We hebben het fijn gehad
En naar onze zin,
We zijn heel blij, zo blij.
We hebben een hoop gedaan en gezien.
En wij geven jullie allemaal een tien.

Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht.
Ga nu zitten met een zucht
Stamp nu rond als een gans
Zo gaat onze Russische dans
Refr:
Zeggen: Daar gaan we
Draai een keer in het rond
Stamp met je voeten op de grond
Zwaai je armen in de lucht.
Ga nu zitten met een zucht
Stamp nu rond als een gans
Zo gaat onze Russische dans
Iedereen goed opgelet
Want dit is je grote kans.
Luister goed na wat wij zeggen
Want hier komt onze dans.
Omdat wij jullie willen bedanken.
Voor deze mooie tijd.
Neem elkaar bij de hand. En doe een stap
vooruit.

Maar we zijn nog lang niet klaar.
We doen gewoon de dans opnieuw.
Maar nu twee keer na elkaar
Een goed gevulde oplage van het Tsjernelsje.
Dit was dan het één naar laatste Tsjernelsje. Ook de laatste
editie willen we natuurlijk heel goed vullen. En dit kunnen
we dan ook niet zonder jullie input. Dus willen jullie nog wat
delen met ons mail naar tsjernelsje@tsjernobylelst.nl en dan
zullen wij het verwerken in de laatste editie.
Bedankt en tot ziens
Дзякуй і да пабачэння
Groet,
Rianne & Ronald

