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Speel en WIN … 
Bekijk onderstaande plaatjes héél goed. Volg de 
aanwijzingen en vorm een leuke zin die je in de prijzen 
kan doen vallen.  Win een leuke BONGOBON … 
Verzamel alle letters en vorm een leuke zin.   

Neem de 1ste letter van mijn naam en draai me om  

Neem de 5de letter 
van mijn naam 

 

 

Neem de 1ste letter van 
mijn naam 

Neem de 3de letter van 
mijn naam 

KOGA viert mama … �1

Kinderpraat 

Joepie, t’is mooi weer, ik mag 
w e e r m i j n k o r t e b e n e n 
aandoen (Sander) 

MOEDERDAG 2015 
een mooie dag aan alle mama’s

Mama zijn … 
Onbeschrijflijk gevoel 

Een continu zoeken  
Onvoorwaardelijke liefde 

Angst 
Loslaten  

Puur 
Veel zorgen 

Heel verrijkend 
Het mooiste dat een 

vrouw kan overkomen …

Dag lieve mama. 
Ik geef je een dikke zoen, 

en hoop dat ik dat nog 
vele jaartjes mag doen. 
Lieve mama, je krijgt er 

nog een ontbijtje bij, 
ben je nu niet blij ?
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Neem de 4de letter van 

mijn naam 

Neem de 1ste letter van 
mijn naam 

  Neem de 1ste letter van mijn                          
  naam 

 

Neem de 4de letter 
van mijn naam 

Neem de 1ste letter van mijn naam 

 Neem de 3de  
 letter van mijn naam 

 

Neem de 5de letter van 
mijn naam 

Neem de 3de letter van 
mijn naam en draai me om 

 

Neem de 4de letter van 
mijn naam 

 

Neem de 4de letter van 
mijn naam 

Neem de 6de letter van 
mijn naam 

Neem de 1ste 
letter van mijn 

 naam 
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Kinderpraat 

Esmeé had de windpokken en 
kwam ons vertellen dat ‘Als mijn 
windpokjes weg zijn dan zal ik 
mama zijn’. 

Wist je dat … 

KOGA meedoet aan de actie 
‘met belgerinkel naar de winkel’. 
wie dus deze meimaand met de 
fiets of te voet naar de opvang 
komt krijgt lot. Met dit lot kan je 
elke dag mooie dagprijzen 
winnen. Op het einde van de 
a c t i e w o r d t o n d e r a l l e 
Zomergemse loten nog een 
mooie fiets en tal van andere 
prijzen verloot.  

‘met belgerinkel naar de 
OPVANG’ 

Kinderpraat 

Omdat er beneden in de hal 
nogal veel kabaal was vroeg 
Melissa vanop de trap: ‘Zit 
kabouter Kwebbel in gang?’. 
Waarop Marthe heel snel en vol 
overtuiging reageerde: ‘Nee, 
Jade is hier niet vandaag!’
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Neem de 4de letter van mijn naam  

Neem de 7de letter van 
mijn naam 

    

  

Neem de 2de letter van 
mijn naam 

Neem de 4de letter van mijn naam 

     Neem de 7de letter van 
       mijn naam  

De oplossing van het raadsel :     .  .      .  .  .  .  .  .  .      .  .      .  .  .  .  .  .       .  .  .  . 

Schiftingsvraag:  
Hoeveel kilo luiers zijn er in KOGA verwerkt tot afval in de week van 4-8 mei 2015  ?   .  .  .   kg   .  .  .   gr 
 Wie deze oplossing voor vrijdag 15 mei indient bij één van de KOGA medewerkers maakt kans op een leuke BONGOBON …  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Verticaal

KOGA Kruiswoordraadsel 

Als extra ontspanning én klein testje over je kennis van KOGA dagen we je graag uit om het KOGA 
Kruiswoordraadsel te proberen. Succes … 

Horizontaal
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MOEDERDAG 2015 
Kleurplaat voor de kleinsten
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WENS VOOR DE MAMA’S 

Elk jaar als het 1 januari is, wensen we elkaar een gelukkig 
nieuwjaar. Iedere keer opnieuw nam ik de wensen in ontvangst en 
daar stopte het. 

Tot ik mama werd en dieper stilstond bij de wens ‘geluk’. 
Er overkwamen me zorgen en angsten en ik “voelde” het geluk 
niet. 

Maar gaandeweg leerde ik dat het geluk niet iets is dat op je 
schoot wordt gebracht.  

Nee, het geluk moet je zelf zoeken én vinden. 
Leren gelukkig zijn met de kleine dingen in het leven.  
Dat is de levenswijsheid die ik door het moederschap heb 
gekregen. 

Iedere avond opnieuw nadenken:  
‘wat heeft me vandaag tot lachen gebracht?’  
‘wat heeft me vandaag een goed gevoel gegeven?’  
‘welk moment was het mooiste van de voorbije dag?’ 

En gaandeweg leer je dat dit dé essentie is. Gaandeweg leer je 
dat dit “gelukkig zijn” is. 

Het geluk zit echt niet in grootse dingen. Blijf niet hopen dat je 
morgen gelukkiger zal zijn dan vandaag. 

Het zit iedere dag opnieuw verstopt in heel kleine dingen!  

En dit is mijn oprechte wens voor alle mama’s: zoek iedere dag 
opnieuw het geluk dat verscholen zit in jouw leven en leer te 
genieten van elke dag met je gezin!  

Enkel op die manier kan je je levenspad bewandelen met een 
stevige dosis energie, optimisme en gelukkig gevoel. 

CVDW
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Crème brûlée met 
cuberdon,vanille of 
citroengras 

Ingrediënten: 
750 ml room 
750 ml melk 
15 eieren 
250 gram suiker 
2 el Sweet Mix Choco cappucino  
100 gram cuberdons  
1 sinaasappel 
1 stengel citroengras 
Bruine suiker 

Merengue: 
200 gram suiker 
180 gram bloemsuiker 

Bereiding: 
1. Verdeel de room, melk en 15 eieren in drie. We maken drie 
verschillende crème brulées.  Scheid de eieren.  Hou het eiwit 
apart. Weeg tweemaal 75 gram suiker af. Hou de rest van de 
suiker om af te branden. 

2. Neem drie kommen. Vul elke pan met de melk. Vul elke pan 
respectievelijk met cuberdon (in 2 gesneden), Sweet Mix Choco 
Cappucino en   in stukjes gesneden citroengras en zeste van 
sinaasappel.  

3. Laat opwarmen. Zorg dat de chocolade en de cuberdons 
gesmolten zijn. Giet ze alle drie door een zeef.  

4. Weeg 75 gram suiker af. Voeg toe bij de melk met Sweet Mix 
Cappuccino. Roer onder elkaar. Voeg   75 gram suiker aan de 
melk, waarin de citroengras zat.  

5. Giet de 5 eidooiers en de room bij smaak 1. Doe hetzelfde voor 
smaak 2 en smaak 3. Mix het altijd goed onder elkaar. 

6. Verwarm de oven voor op 90 graden. Giet de smaken in potjes. 
Zet 1u in de oven op 90 graden.  

7. Ondertussen kun je het overtollige eiwit opkloppen. Zorg altijd 
dat je evenveel suiker als eiwit hebt. In dit geval 200 gram suiker, 
180 gram bloemsuiker   en 200 ml eiwit. Klop het eiwit met de 
suiker. Zeef en meng de bloemsuiker onder het opgeklopte eiwit. 
Doe in een spuitzak en spuit op bakpapier. Bak ze 1 uur af op 90 
graden.  

8. Haal de crème brulée uit de oven.  Laat afkoelen in de koelkast.  

9. Maak een mengeling van bruine en witte suiker. Brand af met 
een bunzenbrander. 
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