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Wacht niet op bijzondere momenten,
maar maak momenten bijzonder in 2021.
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Bestuur Seniorenvereniging Teylingen 
 
Voorzitter:  
Dick Voerman, tel.: 06-4808 5888 
e-mail: voorzitter@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Secretaris, ledenadministrateur:   
Netty Havenaar, tel.: 06-1818 4053 
email:  secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Penningmeester:  
Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
email: penningmeester@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid belangenbehartiging en Adviesraad Sociaal Domein  
Teylingen :  
Jan van Bakel, tel.: 06-25064586 
email: janvanbakel@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Voorhout:   
Wim van Kampen, tel. 0252-214992 
Email: webmaster@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Warmond:  
Corri van Wetten, tel.: 06-52247717 
email: corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Bestuurslid Sassenheim:  
Hans Wilson, tel.: 0252-348458/06-19442888 
e-mail: hanswilson@seniorenverenigingteylingen.nl 
 
Coördinator ouderenadviseurs: 
Henny Langenberg, tel.: 06-15094407 
e-mail: ghlangenberg@ziggo.nl 
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Geachte dames en heren, 
Het was me het jaartje wel ……….. We konden 
niets meer. We konden elkaar niet meer knuf-
felen, omarmen. Sociaal gezien was 2020 een 
rampjaar. Een virus houdt ons in de greep. 
Maar kerstmis 2020 biedt ons een lichtpunt, 
iets om naar uit te kijken. Zullen we echt in 
januari een vaccin krijgen. Zal die ene prik ons 
weer de gelegenheid geven om activiteiten te 
organiseren, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Het wordt in 
iedere geval een ander jaar, een jaar waarin de toekomst er roos-
kleuriger uit gaat zien. Moge we de komende feestdagen blijven 
omzien naar elkaar. Laat elkaar niet los.  
Met dit kerstnummer komt u de feestdagen wel door. Het zit vol 
met kerstverhalen, puzzels en een kleurplaat.  
Mocht er tussen nu en eind januari een verbetering komen, 
waardoor we weer bij elkaar kunnen komen, dan zullen we alles op 
alles zetten om weer te kunnen gaan draaien. We informeren u via 
de activiteitencommissies, via de mail en de pers. 
 
Hele fijne dagen en tot volgend jaar. 
Tot ziens 
 
Secretariaat Seniorenvereniging Teylingen, afd. Sassenheim 
Kagerdreef 186 
2172 HR Sassenheim 
Tel. 06 1818 4053 (ma t/m vr tussen 11.00 en 13.00 uur) 
E-mail : secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl   
Website https://seniorenverenigingteylingen.nl 
Banknr. NL06RABO0354591983 
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Decembermaand 2020 
 

De regering geeft ons te verstaan: 
We hebben er nog geen idee van 
hoe de decembermaand zal gaan, 
weten niet wat wel en niet kan”.  
Ondanks die corona beperkingen 

verzinnen we zelf wel fijne dingen. 
Iedereen kan toch iets bedenken 
om aandacht aan te schenken.  

Als bijeenkomen minder mogelijk is: 
opbellen, mailen, kerstpost kan gewis. 

Voor medemensen niet vergeten, 
hebben we nu toch zeeën van tijd.  

Kaarslicht blijft heel gewoon, 
kerststukjes maken een boom 
die, daar ben ik van overtuigd, 

op zijn mooist wordt opgetuigd.  
Een jaarwisseling zonder knallen 

zal heel wat mensen goed bevallen. 
Ook de dieren hebben geen hinder 

én al dat afval ervan is minder.  
Als iedereen aan een ieder belooft: 

We bieden de problemen het hoofd, 
we komen erdoorheen, samen 

dan valt Gelukkig nieuwjaar ͟ 
door elkeen te beamen. 

 

Nieuwsbrief :  december/januari 2021, nr. 12/1  
  

 
      -5- 

Decembermaand 
Het is vroeg donker, de avonden worden langer. Het worden niet 
voor niets de donkere dagen voor kerst genoemd. De traditionele 
feestmaand met Kerstmis en Oud en Nieuw is weer aangebroken. 
Een echt familiegebeuren met gezellig samenzijn en genieten van de 
sfeer. Dit jaar wordt alles anders. We kunnen niet zomaar op bezoek 
of veel gasten ontvangen. Het geeft aan hoe  kwetsbaar we als mens 
en samenleving zijn dat één virus de hele wereld ontwricht. Plots 
kan wat gewoon was in ons leven, niet meer. Dat zijn sombere 
gedachten.  
Maar december is ook de maand van het licht. Verlichte bomen in 
de tuinen en kaarsjes in de huizen. Ook in moeilijke tijden is het van 
belang de lichtjes in ons leven te blijven zien. Een mail of kaartje 
sturen naar elkaar en in het bijzonder naar alleenstaanden. Is  niet  
alleen leuk voor de ontvanger maar het sturen geeft ook plezier. 
Even  genieten door te bellen of skypen met de kinderen en klein-
kinderen.  Een  aparte  ontmoeting, aandacht en omzien naar elkaar. 
Met Oud en Nieuw staat er een nieuw jaar voor de deur.  
Hopelijk krijgen we de kans om ons leven weer op te pakken.  
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Activiteiten januari 2021 
Daar niet verwacht wordt dat Mark Rutten in de persconferentie van 
8 december een vermindering van de RIVM-maatregelen zal aankon-
digen heeft het bestuur vooralsnog besloten ALLE door ons georga-
niseerde groepsactiviteiten op te schorten tot 31 januari 2021.  
We begrijpen heel goed dat het stoppen van alle activiteiten een 
grote invloed heeft op het sociale leven van onze leden maar gezien 
de ernst van de situatie blijft ons nu geen ander keuze. 
Mochten er positieve berichten binnenkomen dan zullen wij de 
leden informeren via de weekbladen, de Omroep Bollenstreek en de 
website. Met de leden die ingeschreven hebben voor bepaalde 
activiteiten zal telefonisch of per email contact worden opgenomen. 
 
Hulp bij iPad- of Tablet problemen 
De tabletcoaches van Seniorenvereniging 
Teylingen helpen u graag met het oplossen 
van problemen die u met uw iPad- of Tablet 
heeft. Ook in deze corona periode wordt 
deze service gegeven. Een belletje naar een 
van de tablet coaches kan wellicht het 
ongemak weg nemen. 
Bij problemen met de iPad of Tablet neem dan contact op met een 
van onderstaande tabletcoaches. 
• Hans Wilson, coördinator, tel. 06-19442888 
• Evert Hegnauer, tel.: 06-4284 8205 
• Bert van den Nouwland, tel. 0252-864572 
• Dick Voerman, tel. 06-4808 5888 
 
Ouderen hebben een Digimaatje nodig   
We zitten weer in een golf. We hebben het advies gekregen zoveel 
mogelijk contacten te mijden.  Weer minder contact met kinderen 
en kleinkinderen, vrienden en bekenden. 
Een manier om veilig met elkaar in contact te komen is bellen.  
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Onlangs hoorde ik van een oudere dame dat ze heel blij werd van 
een telefoongesprek met beeld erbij, het beeldbellen. Ik hoor u al 
zuchten, dat internet, te moeilijk, te lastig.  
Nu we weer in een nieuwe lockdown zitten maak we 
ons zorgen om het lot van die senioren die niet 
digitaal vaardig zijn. Voor sommigen is het kinderspel 
om filmpjes, foto’s geluidsfragmenten met elkaar te 
delen. Maar voor veel senioren behoren simpele 
zaken zoals mailen, beeldbellen, appen volstrekt nog niet tot de 
dagelijkse dingen.  
En soms zijn kennis en vaardigheid verleerd. De wereld is dan erg 
klein. Seniorenvereniging Teylingen wil dit probleem aanpassen. 
Onze tablet-coaches zijn paraat om u op weg te helpen.  
En wellicht zijn er binnen de vereniging meer mensen die anderen 
willen helpen de weg te vinden op de digitale weg.  
Digimaatjes meldt u aan bij Hans Wilson coördinator tabletcoaches, 
tel. 0252-348458/ tel. 06-19442888. 
 
Regiotaxi tijdens de kerst   
We leven nog steeds in onzekere tijden en niemand weet hoe de 
aankomende maanden eruit gaan zien. Dat maakt het ook lastig om 
uw rit met de Regiotaxi goed te plannen. Normaal gesproken kunt u 
uw reis tot uiterlijk één uur voor vertrek boeken. 
Om uw rit ook tijdens de coronacrisis goed te laten verlopen, moet 
de Regiotaxi voor de komende kerstdagen hier een uitzondering op 
maken. 
     
 

ALS U TIJDENS DE KERSTDAGEN WILT REIZEN MET DE REGIOTAXI, 
MOET UW RIT TENMINSTE TWEE DAGEN VAN TEVOREN GEBOEKT 

ZIJN. 
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Dit betekent voor u het volgende:  
• Reizen op Kerstavond (24 december): uw rit én de terugrit 

moeten uiterlijk 22 december geboekt zijn. 
• Reizen op Eerste Kerstdag (25 december): uw rit én de terugrit 

moeten uiterlijk op 23 december geboekt moeten zijn. 
• Reizen op Tweede Kerstdag (26 december): uw rit én de terugrit 

moeten uiterlijk op 24 december geboekt zijn. 
Weet u nu al wat uw plannen met de Kerst zijn? Dan kunt u uw 
rit natuurlijk nu direct al boeken.  

U kunt uw rit telefonisch aanvragen op telnr: 0900 - 20 22 368 
 
Rabo ClubSupport 2020 

Rabo ClubSupport 2020 zit erop! De 
stemmen zijn geteld en de uitslag is 
bekend. Seniorenvereniging Teylingen 
heeft in de Rabo ClubSupport actie 
weer een mooi bedrag in de wacht 
gesleept: € 585,82.  
Helaas kon de Rabobank dit jaar niet 
persoonlijk de cheque overhandigen, 

daarom ontvingen wij de cheque per post.  
Het bestuur bedankt iedereen die op ons gestemd heeft. 
Zonder u was dit resultaat niet bereikt. 
 
Leesgroep Sassenheim zoekt leesbegeleider  
Ben jij een boekenwurm en lijkt het je mooi 
om je in te zetten om een leesgroep te 
begeleiden?  
De leesgroep komt om de 4 weken bij 
elkaar en bespreekt dan het gelezen boek. 
Ook wordt dan een nieuw boek gekozen. 
De begeleider heeft de leiding en heeft 
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ook gezorgd voor extra informatie  over het boek:  biografie van de 
schrijver, interviews met de schrijver en  recensies.  
Heeft u interesse zich als begeleider van deze leesgroep op te geven ? 
Neem hiervoor contact op met het secretariaat, tel. 06 1818 4053 of per 
email secretariaat@seniorenverenigingteylingen.nl.  
 
Kerstnacht  

Johanne aarzelt nog even, dan pakt ze toch de 
telefoon. Eerst Ruud maar bellen, daarna Rick. 
Haar vingers trillen een beetje als ze het nummer 
intoetst. 
‘Ruud de Jong,’ 
‘Ja, Ruud, met ma. Alles goed bij jullie?’ 
‘Ja zeker, bij u ook?’ 
‘Ja, goed hoor.’ Dat is de eerste leugen… 
Even valt ze stil, dan gaat ze verder: ‘Waar ik 

eigenlijk voor bel… het gaat over Kerst…,’ weer aarzelt ze. 
‘Over Kerst?’ herhaalt hij. 
‘Ja, ik ben niet thuis met de Kerstdagen. Ik heb besloten een paar 
dagen weg te gaan.’ 
Nu is het zijn beurt om stil te worden. 
‘Weg met de Kerst, u?’ vraagt hij dan verwonderd. ‘Waar gaat u naar 
toe?’ 
‘Rietje, een oude schoolvriendin, heeft gevraagd of ik de Kerstdagen 
bij haar kom. Ze is ook pas weduwe geworden en ze voelt zich erg 
eenzaam. Dus ik wilde geen nee zeggen, vandaar. 
24 december vertrek ik en de 27e kom ik weer naar huis. Dus jullie 
hoeven verder geen rekening met me te houden.’ Heer, vergeef me 
mijn leugens… 
‘Maar de eerste Kerst zonder pa… U was van harte welkom bij ons 
geweest, dat weet u toch?  
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’‘Ja, daarom juist.’ Ze laat in het midden of dat op zijn eerste 
opmerking slaat of op zijn vraag. 
‘En Kerstavond dan?’ 
‘Ja, dan ben ik al weg. Hadden jullie willen komen dan?’ Even trilt er 
hoop in haar. 
‘Nou ja, nee, dat ligt natuurlijk moeilijk. Misschien…’ 
‘Nou, daar hoef je dus niet meer over wakker te liggen.’ 
‘Nou…’ 
‘Ik ga neerleggen,’ onderbreekt ze hem. ‘Ik wil je broer nog even 
bellen. De groeten aan Nanda en de kinderen, hoor.’ Ze luistert naar 
zijn groet en verbreekt de verbinding. 
Bij Rick en Letty krijgt ze geen gehoor. Dan morgen maar, ze gaat nu 
naar bed, ze is doodmoe. 
Maar in bed ligt ze nog lang wakker. Hoe heeft het toch zo ver kun-
nen komen, dat haar twee jongens elkaar niet meer willen zien? Als 
iemand dat een jaar geleden voorspeld zou hebben, zou ze het 
hebben weggelachen. Haar twee jongens ruzie? Onmogelijk! 
En toch is het gebeurd. 
Afgelopen voorjaar, net voor Pasen, is Henk, haar man, plotseling 
overleden. De jongens en hun vrouwen stonden, ondanks hun eigen 
verdriet, als een veilige muur om haar heen. Ze hielpen haar te 
regelen wat geregeld moest worden, er kwam opeens zo veel op 
haar af! 
Een paar maanden daarna, toen ze weer een keer bij elkaar waren, 
had Johanne gezegd: ‘Jongens, het lijkt me goed dat jullie alvast wat 
van pa krijgen. Waarom zouden we 
daarmee wachten tot ook ik er niet meer 
ben? Het is denk ik fijn voor jullie al een 
mooie herinnering aan hem en jullie 
ouderlijk huis te hebben.’ 
Ze had gewezen op de antieke statenbijbel, 
die al generaties lang in de familie is. 
Daarnaast lag een andere, ook oude Bijbel, een paar maatjes kleiner 
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maar ook met koperen beslagen. ‘Twee familiestukken, jullie 
moeten onderling maar uitmaken wie welke bijbel meeneemt.’ 
Dat had ze nooit moeten zeggen… 
Ruud, als oudste, vond dat hij recht had op de Statenbijbel. Maar 
Rick, die Hendrik heet zoals zijn vader en zijn opa, dacht daar anders 
over. 
En wat eerst een kleine onenigheid leek te zijn, groeide binnen de 
kortste keren uit tot een verwijdering tussen de broers. Nu willen ze 
elkaar zelfs niet meer zien en spreken. 
De twee oude bijbels liggen nog op hun plek in de voorkamer. 
Een paar maanden geleden heeft ze tegen allebei gezegd: ‘De Bijbels 
blijven daar liggen tot het weer Pasen is. Als jullie het eens worden, 
mag je ze samen komen halen. Als het Pasen geweest is en ze liggen 
er nog, dan geef ik ze aan de dominee. In de hal van de kerk is die 
mooie vitrine, daar zullen ze best passen.’ 
En ze meent het, ze wil niet dat na haar dood die twee elkaar 
opnieuw en heftiger in de haren zullen vliegen. Het is zo al erg 
genoeg: ruzie om een bijbel! Ze had gehoopt dat het dreigement zou 
werken, maar ze hebben nauwelijks gereageerd, stijfkoppen! 
Johanne draait op haar andere zij, ze moet zien dat ze in slaap valt, 
al dat tobben heeft geen zin. Maar ze voelt zich vanavond dubbel 
bezwaard, nu vooral over de leugens die ze haar zoon heeft verteld. 
Nu is het 24 december. De jongens weten niet beter of hun moeder 
is vertrokken naar het oosten van het land, waar vriendin Rietje 
woont. Rietje… ze heeft in geen twintig jaar contact met het goede 
mens gehad. Haar schoondochters hadden beiden gevraagd om het 
adres van de vriendin, ‘voor als er iets was’. 
‘Het is in Dieren, wat heb je aan een adres? Jullie hebben mijn 
telefoonnummer toch?’ had ze geantwoord. ‘Ik zal mijn mobiele 
telefoon deze keer echt aanzetten.’ 
Johanne beseft dat haar leugen verstrekkende gevolgen heeft. Ruud 
woont tien kilometer verderop, maar Rick woont in hetzelfde dorp 
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als zijn moeder. Ze kan dus deze dagen nauwelijks naar buiten. En 
wat het ergste is, ze kan met Kerst niet naar de kerk. Dat heeft ze 
zich van te voren niet gerealiseerd. 
Maar ze was het gezeur zo zat wie welke Kerstdag bij haar zou 
komen. En vooral: wat ze zouden doen met Kerstavond. 
Kerstavond… een traditie van vele jaren. Ieder jaar gingen ze 
allemaal hier in het dorp naar de kerk en na afloop van de dienst 
kwamen ze hier in huis samen. Zeker toen de kleinkinderen ouder 
werden en hun eigen plan trokken voor de twee kerstdagen, werd 
het puzzelen tussen allerlei schoonfamilies. 
Maar Kerstavond waren ze altijd 
hier. Henk of een van de jongens 
speelde Stille Nacht op de piano, 
terwijl zij warme chocolademelk 
klaarmaakte en de zelfgebakken 
tulband in plakjes sneed. De stem 
van Henk, die de woorden van het 
lied meezong. Een krachtige bas had Henk, zelfs toen hij al ouder 
was. 
Nu had eerst Ruud en later Rick bij haar terloops geïnformeerd of ze 
‘nog meer bezoek’ zou krijgen die avond, want in dat geval… Dit 
leugentje had haar de enige uitweg geleken. 
Ze wilde niet kiezen tussen haar jongens. 
Niet op deze Kerstavond, die zoveel zoete herinneringen meebracht 
aan eerdere jaren, samen met haar geliefde man. 
Nee, daarbij was geen ruimte voor ruzie. Dan maar liever alleen. 
Ze gaat vroeg naar bed, ze ligt al lang in het donker als ze de 
kerkklokken hoort luiden. Verdriet houdt haar uit de slaap. Gemis, 
pijn, herinneringen… 
Vorig jaar was alles nog goed. Henk was er nog, de kinderen en 
kleinkinderen. 
Vrede in huis en vrede in haar hart. Dankbaarheid voor het Kind dat 
gekomen was. 
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Ze gaat vroeg naar bed, ze ligt al lang in het donker als ze de 
kerkklokken hoort luiden. Verdriet houdt haar uit de slaap. Gemis, 
pijn, herinneringen… 
Vorig jaar was alles nog goed. Henk was er nog, de kinderen en 
kleinkinderen. 
Vrede in huis en vrede in haar hart. Dankbaarheid voor het Kind dat 
gekomen was. 
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De Redder der wereld. Het wonder van de Kerstnacht. 
Nu is dat wonder, die vrede, ver te zoeken. 
Johanne is in een onrustige slaap gevallen. Als ze wakker wordt, kijkt 
ze op de wekker naast het bed. Tien minuten voor middernacht. Stil 
blijft ze op haar rug liggen, onmiddellijk komen de verdrietige 
gedachten weer terug. Hoe kan het toch, die twee jongens, vroeger 
altijd de beste maatjes. En nu? 
Stil… wat hoort ze? 
Buiten is het hard gaan waaien, de wind laat het dakraam op zolder 
klapperen. Laat maar, ze mist de moed om op te staan. 
De nacht heeft altijd andere geluiden dan de dag. Nu lijkt het of ze 
een deur hoort. 
Vijf voor twaalf… De kerk is allang uit. Anders zouden ze nu beneden 
zijn met elkaar. 
Vroeger dacht ze dat in de Kerstnacht de dieren konden praten. 
Het wonder van de Kerstnacht. Dat had haar oudere zus haar 
verteld. Groot was haar teleurstelling toen de hoorde dat het een  
fabeltje was. Vroeger… ach…  
Ze hoort weer een geluid, stemmen… 
Dan de klank van een piano… Stille nacht, 
Heilige nacht… 
Het lijkt op de stem van Henk, maar dat kan 
niet. 
Een sterke mannenstem, bijgevallen door een tweede: 
‘Davids Zoon, lang verwacht’. 
Henks lieve gezicht komt haar voor ogen… Er druppen tranen op het 
kussen. Henk is in de hemel, dat mag ze vast geloven. Is zij nu ook al 
in de hemel? 
‘Hij, der schepselen Heer…’ 
Nu wordt het weer stil. 
Dan valt er een deur dicht. De voordeur, ze weet het zeker. 
Inbrekers? Inbrekers die piano spelen en zingen? 
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Zo snel ze kan stapt ze uit bed en loopt naar het raam. Ze schuift het 
gordijn wat opzij en kijkt de donkere straat in. 
In het licht van de lantaarnpaal staan twee mannen, de ene draagt 
met twee handen een groot, vierkant ding. De ander heeft ook iets 
in zijn hand, het is kleiner. 
Zijn andere, vrije hand legt hij op de schouder van de eerste man. 
Johanne kan niet verstaan wat er gezegd wordt, maar het warme 
gebaar zegt genoeg. 
Dan lopen de twee samen weg, schouder aan schouder. 
Johanne loopt terug naar haar bed, ze knielt neer. 
Ook deze Kerstnacht heeft vrede gebracht. 
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RONDOM KERSTMIS  (Gedicht van Marianna Heeres) 
 
                       Met elkaar aangeschoven aan de keukentafel  

Begint het delen van gebeurtenissen en gevoelens. 
Warmte in een open hart gesprek, 

Zo dichtbij die ander, zittend op de voor hun vertrouwde plek. 
Senioren bepalen hun eigen levensverhalen, 

Zonder dat jij naar je zelf toe gaat vertalen. 
De kwetsbaarheid kunnen zien, proeven ruiken en voelen, 

Jezelf kennen is weten wat die ander toch zal bedoelen. 
 

Hen ondersteunen met een luisterend oor, 
Kijken naar lichaamstaal en vraag dan gewoon door. 

Respect tonen om het vertrouwen te winnen, 
Moment van stilte om opnieuw te beginnen. 

Wees nieuwsgierig naar het verhaal van je medemens, 
Om te begrijpen, wat is nu, de visie en wens. 

Dan…maken we samen een positief levensplan, 
Hoe het verder anders kan. 

 
Het functioneren van fysiek, emotioneel, mentaal en sociaal, 

Ja, ja we bespreken het allemaal. 
Het aanreiken van een meer zinvol leven, 

Omgaan met zichzelf is het streven. 
Bespreken van mogelijkheden, betekenissen en activiteiten, 

Vraagt om een brede toekomstvisie en tastbare feiten. 
Inspireren wat nog wel kan, het glas half vol zien, als het even kan, 

Gepaste humor en luchtigheid zo nu en dan. 
Zo toegewijd begint er voor de ouderenadviseur een mooie leerzame tijd, 

Helpende hand! Maar raak jezelf hierdoor niet kwijt. 
Vertrouwen in het bestaan en met elkaar begaan, 

Maak het verschil, dat is wat ik wil. 
 

Sociale contacten zijn goed voor je brein en lossen vele 
problemen op! 
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Gelijkgestemden 
Pieters gedachten dwalen alle kanten op 
terwijl de alten en sopranen lustig 
verder zingen onder de bezielende 
leiding van de dirigent. Hun ‘Stille nacht’ 
schalt ietwat vals door de oefenruimte. 
Stiekem grinnikt hij. De tekst van het 
bekende kerstlied staat ook in zo’n schril 

contrast met de onstuimige avond buiten. Zeg maar gerust dat het 
daar spookt. Het is al uren donker en zelfs boven de hoge stemmen 
uit hoort hij hoe de almaar aanwakkerende wind de regen tegen de 
ramen van het gebouw striemt. Een echte Hollandse winter met een 
dik pak sneeuw – vredig en stil – lijkt verder weg dan ooit, hoewel 
het al begin december is. Wat een geluk dat het nog even duurt 
voordat het Kerst is … 
Niet alleen vanwege het weer, maar ook wat de repetities betreft, 
mijmert hij verder. De kerstliederen zitten er nog niet helemaal  
lekker in, of eigenlijk helemaal niet. 
Het valt ook niet mee om deel uit te maken van een koor. Dat heeft 
hij zwaar onderschat. Zingen heeft hij zijn leven lang al graag 
gedaan, maar eigenlijk alleen onder de douche, bij wijze van 
spreken. Het zingen in een koor blijkt toch echt van een ander 
kaliber. 
‘Pap, doe het nou, u zit maar thuis en ontmoet geen mens. U lijkt 
wel een kluizenaar. Ik heb gehoord dat het een heel aardig koor is 
met allemaal mensen van uw leeftijd.’ 
Na nog meer van dit soort aansporingen, had hij de stoute schoenen 
uiteindelijk maar aangetrokken. Zijn dochter had gelijk, na het 
overlijden van Ansje had hij eigenlijk nergens zin meer in. De eerste 
maanden kwam er nog genoeg aanloop en waren er uitnodigingen 
te over, maar dat werd geleidelijk aan steeds minder. Ach, dat 
begrijpt hij ook wel. Het leven gaat verder en hoe clichématig het 
ook klinkt, het klopt gewoon. Voor iedereen gaat het leven verder … 
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behalve voor hem. Zijn leven lijkt wel stil te staan, al is het dan al 
bijna vier jaar geleden dat hij afscheid moest nemen van zijn 
geliefde vrouw. Nog elke dag mist hij haar lieve aandacht, haar 
vrolijke wezen.  
De dirigent reageerde enthousiast toen hij zich aanmeldde als nieuw 
lid van het koor. En toen bij een kleine 
auditie bleek dat hij zich tot de bassen 
mocht scharen, kon de dirigent zijn geluk 
helemaal niet meer op. In het koor bleken 
de bassen dun gezaaid en het feit dat hij 
verder niet veel ervaring had, nam de 
dirigent op de koop toe. Er werd hem 
verzekerd dat hij als geroepen kwam. 
Tijdens de kerstnachtdienst in de grote kerk 
van het dorp stond een groots optreden gepland van het koor. De 
repetities moesten nog starten en zo kon hij meteen van het begin 
af aan de oefenavonden bijwonen. 
De wekelijkse repetities waren geen overbodige luxe, want er moest 
hard worden gewerkt om het kerstrepetoir harmonieus te laten 
klinken. Er waren nogal wat koorleden die ook niet veel ervaring 
bleken te hebben of misschien gewoon geen talent … 
Nog een week of drie en dan is het zover, dan gaat het veel-
besproken optreden van ‘De Hoge Noot’ in de grote kerk 
plaatsvinden. De naam van het koor bezorgt hem steeds weer 
lachkriebels en regelmatig moet hij op zijn lip bijten als één van de 
dames zich tijdens de repetities naar het toilet begeeft. Hij waagt 
het toch maar niet om daar hardop zinspelingen over te maken. De 
leden nemen zichzelf bloedserieus en spannen zich tot het uiterste 
in om maar in een goed blaadje te komen bij de dirigent. Degene die 
goed kunnen zingen net zo goed als degene die dat wat minder goed 
kunnen. Maar die weten dat natuurlijk ook niet van zichzelf, 
relativeert hij, terwijl hij de koorleden nog eens opneemt en een 
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glimlach onderdrukt. Ze laten zich nergens door afleiden. Een grapje 
heeft hij nog nooit horen maken. Een lachje heeft hij slechts 
sporadisch kunnen bespeuren. Laat staan dat hij iemand ontdekt 
heeft met een tikje zelfspot. Je weet dus maar nooit hoe een 

woordgrapje over ‘hoge nood’ valt. Hij, 
als nieuweling, kan zich dus beter 
voorlopig maar wat op de achtergrond 
houden. 
Nee, hij heeft niet veel gemeen met deze 
ambitieuze en wat gedistingeerde dames 

en heren. Enkel de liefde voor het zingen en de leeftijd lijken 
overeen te komen, gezien het veelvuldige grijs. Wonderlijk genoeg 
heeft hij het toch opperbest naar zijn zin. Hij durft het bijna niet toe 
te geven, maar hij kijkt steeds meer naar de donderdagavond uit, de 
avond waarop het koor repeteert. Diep in zijn hart weet hij best 
waar ‘m dat in zit. Het komt door haar. De leuke alt. 
Een momentopname slechts was het, die gebeurtenis een paar 
repetities terug. Zijn aandacht werd getriggerd door wat gerucht aan 
de kant van de dames. Het was de sopraansoliste die zich, met haar 
neus in de lucht, voor de alt langs uit de rij wrong om zich richting 
het toilet te begeven. Aan het even van pijn vertrokken gezicht van 
de alt zag hij dat de nuffige sopraansoliste haar daarbij bezeerde. 
Misschien had de sopraansoliste met haar hooggehakte schoentje 
op haar teen gestaan? Toen de leuke alt zich herpakt had en haar 
gezicht weer ophief, ontmoette haar ogen die van hem en plots 
verscheen er een twinkeling in die van haar. Even trokken haar 
mondhoeken lichtjes omhoog. Bijna niet zichtbaar, maar hem 
ontging het niet. Hij wist genoeg. Zijn mond vertrok in een brede 
grijns: De leuke alt was een gelijkgestemde. 
‘Pieter! Waar zit jij met je gedachten?’ De dirigent zwaait vervaarlijk 
met zijn stok vlak voor zijn neus. ‘Je had al in moeten vallen, man!’ 
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Driftig gebaart hij naar de pianiste en maant haar opnieuw in te 
zetten. Met een kleur als vuur buigt ze zich over de piano, die 
hoognodig gestemd moet worden. Haar handen trillen licht. 
Hoewel Pieter medelijden met haar heeft, maakt hij toch dankbaar 
gebruik van de afleiding van zijn persoontje en bladert driftig door 
zijn partituur. Hij kan geen noot lezen, maar dat durft hij niet te 
bekennen. Slinks spiekt hij bij buurman tenor en vindt tot zijn grote 
opluchting het betreffende gedeelte. Was hij even ver weg met zijn 
gedachten. 

Gelukkig heeft hij thuis geoefend en al snel mengt zich 
zijn warme, donkere stem met de andere stemmen van 
het koor. Het ‘Stille Nacht’ overstemt nu zelfs het geluid 
van de storm en de regen. 
Maar ondanks de uitbrander van de dirigent en ondanks 

het feit dat hij weet dat het niet slim is, kan hij het niet laten. Subtiel 
blikt hij in de richting van de alten. De leuke alt is er vanavond ook 
weer en zij kijkt op haar beurt naar hem. Weer glimmen haar ogen 
van onbedwongen pret. Dit keer om hem, weet hij instinctief. 
‘Nou, beste mensen, dat was het voor vanavond.’ De dirigent legt 
zijn stok neer. ‘We hebben zeker wel vorderingen gemaakt, maar we 
zijn er nog lang niet. Ik stel voor dat iedereen thuis nog eens goed 
zijn of haar partij oefent en dat we hier vooral ook bij de les blijven.’ 
Hij kijkt Pieter daarbij nog eens extra indringend aan. 
Zo’n dertig stuks witte en grijze hoofden knikken instemmend. 
‘Dan wens ik u allen wél thuis en tot volgende week.’ 
In de hal hoort Pieter de regen weer duidelijk tegen het raam 
kletteren. Hij wrijft met zijn mouw het beslagen glas schoon en tuurt 
naar buiten. De lantaarnpaal werpt een zacht licht op de wind die de 
laatste bladeren opzwiept en daarna bruut neergooit. Er hebben 
zich overal grote plassen gevormd. Hij draait zich om, zoekt bij de 
kapstok zijn jas op en hoort een mooie, diepe altstem: ‘Huh, wat een 
weer… het is maar te hopen dat ik inderdaad wél thuis kom!’ 
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‘Nou Elsbeth, dat hoop ik ook voor je,’ antwoordt de vrouw die bij 
haar staat. ‘Ik bof maar dat ik hier bijna naast woon.’ 
Pieter aarzelt nog wat, maar pakt dan kordaat zijn paraplu en vraagt 
het haar zomaar, de leuke alt: ‘Zal ik je even brengen? Mijn paraplu 
is groot genoeg…’ 
Verrast kijkt Elsbeth hem aan. ‘Meen je dat nou? Dat zou fantastisch 
zijn! 
Even later lopen ze naast elkaar onder de plu. Eerst in een ont-
spannen stilte, dan fluit Pieter zomaar het bekende en o zo 
toepasselijke wijsje uit de musical ‘Singin’ in the rain’ terwijl hij er 
nog wat hilarische danspasjes bij opvoert, zoveel mogelijk de plassen 
ontwijkend. 
Elsbeth lacht hartelijk. 
‘Eigenlijk heb ik veel liever een dik pak sneeuw,’ geeft Pieter 
ruiterlijk toe, nog wat nahijgend van zijn rare capriolen. 
‘Misschien wel. Maar … luister eens goed naar de mooie melodie die 
de regen tikt op de paraplu.’  
Hij kijkt haar niet begrijpend aan. 
‘Stille nacht! En nog zuiver ook!’ 
En dan lachen ze samen. Twee gelijkgestemden op een spookachtige 
winteravond. 
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DE ENGEL 
(Door Godfried Bomans) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Boven, in het topje van de kerstboom, stond een engel. Hoe zij daar 
gekomen was, dat kon zij zich met de beste wil niet meer her-
inneren. 
Zij had nog een vage heugenis aan een nauwe, donkere ruimte, 
waaruit zij opeens door een kleine hand in een zee van licht getild 
was. 
Het was een glorieuze geboorte geweest en sinds dat ogenblik was 
zij altijd gelukkig geweest. Dit alles had eigenlijk nog maar één avond 
geduurd, maar voor een Kerstengel is dat een eeuwigheid, dat 
begrijp je wel. 
Arme, kleine Kerstengel! Zij wist niet dat het Kerstfeest slechts een 
enkele avond duurt en dat die al bijna voorbij was. Zij stond, met 
een blikken knipje aan de boom bevestigd, zachtjes heen en weer te 
wiegen en keek door haar gazen vleugels naar de lichtjes der 
kaarsen, die beneden haar brandden. 
En opeens, daar doofde een kaars uit. Meerdere volgden. 
Het werd steeds donkerder om haar heen en ten laatste zag zij niets 
dan de zwarte nacht. De engel nieste, want de walm der gedoofde 
kaarsen prikkelde in haar neus. In het begin dacht zij dat het een 
grapje was, maar toen het donker bleef, kwam zij tot nadenken. "Ik 
had beter moeten opletten, toen het nog licht was," dacht zij spijtig, 
"ik heb helemaal niet gekeken. ik herinner mij eigenlijk niets. 
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Absoluut niets. Werd het maar weer licht." 
En het werd licht. Maar hoe geheel anders was dit licht. Grauw, 
groezelig en met tegenzin viel het door een groot, vierkant raam, en 
eer het ten volle ontloken was, kwam er een dienstbode in de 
kamer; pakte de Kerstboom en smeet hem op zolder. 
 
Bom. Daar lag de engel en keek recht in een naad van de planken 
vloer. Het was er verschrikkelijk koud, en buitengewoon ongezellig. 
In het begin dacht de engel weer: "Kom, kom het is maar een 
grapje," maar toen zij daar drie volle dagen en nachten in de naad 
van de houten vloer gekeken had, begon zij zich ernstig ongerust te 
maken. En hoe langer zij over het licht van het vierkante raam 
nadacht, hoe duidelijker begreep zij dat dit het mooiste was dat zij 
ooit gezien had. 
"Ik zal proberen het je uit te leggen," sprak zij op een maartse dag 
tegen een muis, die juist voorbijkwam, "door een glazen gat in de 
hemel viel een verblindend licht bovenop mijn hoofd. Dat is het 
mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kan je niet zeggen, hoe 
gelukkig ik eigenlijk was. Maar ik was in die tijd erg onnozel: ik 
besefte het niet. Nu weet ik het. En nu is het te laat. Maar ik heb 
tenminste de herinnering." 
"Dat is altijd wat," meende de muis, na er een hele tijd over te 
hebben nagedacht, "goedendag, ik moet verder." 
Op een dag kwam de meid op zolder en vond de Kerstengel in een 
schemerige hoek op de grond liggen. En zij nam haar op en smeet 
haar in het kolenhok. Daar lag zij, tussen twee turven, recht 
tegenover een somber kijkend stuk antraciet. Een week lang zweeg 
de engel, want zij vond dit geen gezelschap om tegen te praten. 
 
Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij zich niet meer 
inhouden. "Jullie hebben er geen flauwe voorstelling van;" sprak zij, 
"hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn aan de ogen, zó 
stralend is het. Jammer genoeg was ik toen te beperkt om mijn 
zaligheid ten volle, te begrijpen. Maar ik heb nu tenminste iets om 
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hemel viel een verblindend licht bovenop mijn hoofd. Dat is het 
mooiste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik kan je niet zeggen, hoe 
gelukkig ik eigenlijk was. Maar ik was in die tijd erg onnozel: ik 
besefte het niet. Nu weet ik het. En nu is het te laat. Maar ik heb 
tenminste de herinnering." 
"Dat is altijd wat," meende de muis, na er een hele tijd over te 
hebben nagedacht, "goedendag, ik moet verder." 
Op een dag kwam de meid op zolder en vond de Kerstengel in een 
schemerige hoek op de grond liggen. En zij nam haar op en smeet 
haar in het kolenhok. Daar lag zij, tussen twee turven, recht 
tegenover een somber kijkend stuk antraciet. Een week lang zweeg 
de engel, want zij vond dit geen gezelschap om tegen te praten. 
 
Doch eindelijk, op een dag in september, kon zij zich niet meer 
inhouden. "Jullie hebben er geen flauwe voorstelling van;" sprak zij, 
"hoe het licht op zolder is. Het doet bijna pijn aan de ogen, zó 
stralend is het. Jammer genoeg was ik toen te beperkt om mijn 
zaligheid ten volle, te begrijpen. Maar ik heb nu tenminste iets om 
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aan te denken." 
"Dat is altijd wat," meende het stuk antraciet, "maar ik vind de 
verlichting hier ook heel redelijk." 
De engel, zweeg. Tegen zulk een bekrompen opvatting was het 
vruchteloos te spreken. 
Op zekere ochtend nu speelde het, jongetje, dat in het huis woonde, 
in het kolenhok. En toen hij de engel zag nam hij haar op en, wierp 
haar in de vuilnisbak. Het was er aardedonker. De engel vatte haar, 
nieuwe toestand aanvankelijk als een scherts op, doch toen het drie 
dagen lang donker bleef, zó pikdonker, dat niemand in de vuilnisbak 
een hand voor zijn ogen zag, kwam zij tot nadenken. Zij dacht en zij 
dacht, en ten laatste kon zij het niet meer houden en riep: "Is hier 
soms iemand om naar mij te luisteren?" 
"Jawel," zei een stuk spiegelglas, "als het niet te flauw is." 
En de engel vertelde van het verblindende licht in het kolenhok en 
hoe verrukkelijk het daar geweest was. "Ik was te dom," besloot zij 
met een zucht, "om het te begrijpen. Maar nu begrijp ik het. Ik zie 
het helemaal in." Het stuk spiegelglas zweeg, want het had zoveel 
ijdelheid in zijn leven gezien, dat het wat eenkennig geworden was. 
Op een donderdag, in de namiddag, toen het al wat schemerig was, 
kwam de vuilnisman voorbij. Hij sloeg het deksel op en zag de engel 
liggen. Nu is het altijd prettig een engel te ontmoeten, doch als men 
vuilnisman is, voelt men zich dubbel verblijd. En hij stak de engel in 
zijn zak en gaf haar 's avonds aan zijn vrouw. "Alsjeblieft," zei hij, 
"voor de Kerstboom." En de vrouw van de vuilnisman borg de engel 
in een kartonnen doos en zette de doos in de kast. 
"Hallo," zei de engel, na een tijdje stil te hebben gelegen, 
"Is hier iemand?" 
Maar er was niemand in de doos dan het houtwol waarin de engel 
lag; en houtwol, dat weet je, heeft een zwijgzame aard. En dat was 
maar heel goed, want, de engel had eigenlijk helemaal niets te 
vertellen. 
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Want hoe zij ook dacht en peinsde over haar oude vuilnisbak, zij zag 
er niet meer licht in dan in de kartonnen doos waarin zij nu lag: het 
was in beide even donker. En toen, eindelijk, toen zij begreep dat 
het niet zwarter meer kon worden, liet zij het verleden varen en 
dacht aan de toekomst. 
En een nieuw gevoel doorstroomde haar, zij gevoelde zich blij en vol 
verwachting. Alle spijt en alle wrok weken uit haar hart, en zij lag stil 
en met open ogen te wachten op de kleine hand, die haar omhoog 
zou heffen uit het duister naar het licht. 
En de hand kwam en hief haar omhoog naar het topje van een 
Kerstboom. De Kerstboom was veel kleiner dan die van het vorig 
jaar en er brandden ook minder lichtjes in. Maar dat zag de engel 
niet. Met een blikken knipje aan de top bevestigd, wiegde zij zacht 
heen en weer en keek door haar gazen vleugels naar de fonkelende 
versierselen van de boom. "Verrukkelijk," dacht zij, "verrukkelijk. 
Maar laat ik dit keer goed opletten. Dadelijk is het voorbij. En dan 
wil ik alles gezien en alles geweten hebben." 
En zij sperde haar ogen wijd open en zij tuurde dwars door de 

takken naar beneden. En zij zag, de 
vuilnisman staan, in een nieuw pak 
gestoken, zijn vrouw, en hun beider 
kind, met een blauwe strik in het haar. 
En de ogen van het kind keken strak en 
regelrecht in een klein, open huisje, 
waarin ook een man, een vrouw en een 

kind te zien waren, maar véél en véél kleiner, en verder een os, en 
een ezel, zo groot als, de beestjes in een speelgoeddoos. 
Opeens schrok de engel. Want daar, aan de nok van het huisje, was 
een engel bevestigd als zij, met dezelfde gazen vleugels en hetzelfde 
lint met de handen ophoudend als zij in haar eigen handen hield. En 
nu voor het eerst kon zij de woorden lezen, die erop stonden: 
"Glorie aan God en vrede op aarde aan de mensen van goede wil." 
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.En een gevoel, van diep geluk doorstroomde de eenzame engel 
boven in de boom, die zich zo lang verlaten en verongelijkt had 
gevoeld. "Ik heb een Boodschap in mijn handen," dacht ze fier, "nu 
kan mij niets meer gebeuren. Welke ongelukken mij ook zullen 
overkomen, ik heb mijn schat bij mij en niemand kan mij die 
ontnemen." 
En er overkwamen haar vele ongelukken. Want in het vierde jaar 
brak zij af van de boom en kwam in een blokkendoos terecht, en van 
hier uit belandde zij in de lappenmand. En tenslotte woei zij in de 
tuin op een hoop dorre bladeren en lag daar stil op haar rug naar de 
jagende wolken te kijken. 
En zij voelde, hoe zij langzaam en pijnloos verteerde, dag na dag; 
maar zij hield het lint stevig vast en, er was geen bitterheid in haar. 
Want zij wist dat zij een wezen was; bestemd om dood te gaan, doch 
uitverkoren om de Goede Boodschap tot het einde te bewaren. 
   

 
Ik vond dit sterretje voor de deur. 
Het had een glinsterende kleur. 

Dit sterretje van goud 
is vast al duizend jaren oud. 

Ik pakte het voorzichtig op en zei: 
Jullie krijgen met Kerstmis dit sterretje van mij! 
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Kerst 

De dagen voor Kerstmis zijn donker en koud 
maar als je naar buiten gaat, 

Merk je dat niet omdat je haast overal lichtjes ziet in 
vrolijke kleuren, zilver en goud 

Een lantaarntje dat in de vensterbank staat 
Een lamp met wat linten en groen 

Een ster voor het raam die je aan kunt doen 
Het is niet zo donker en koud meer op straat 

Als je langs al die lichtjes gaat 
Een witte kerst als in een droom 

Met tientallen lichtjes in de boom 
Kerstballen blinken 

Kerstklokken klinken 
 

Zalig Kerstfeest - Gelukkig Nieuwjaar 
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Stille Nacht, tovernacht 
Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de 
mensen die nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur 
in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. 
Het was kerstnacht. 
 
Nog maar een enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug 
was gebogen en hij liep maar voort door de sneeuw en kou, zonder 
zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton 
had geen familie en geen thuis. 
 
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. 
Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes 
voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen. 
 
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht. Een hondje liep achter 
hem aan. Waar kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband 
met een ster. 
 
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. Ben je 
verdwaald? Dan kunnen we beter bij elkaar blijven. De hond keek 
hem aan. 
 
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk 
brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën. “Hier” zei  hij met een 
glimlach. “het is een mager maaltje  voor een avond als deze, maar 
meer heb ik niet.” 
 
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel 
mooi had gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. 
Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. “Kom” zei Riton. 
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Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. “Laten we 
schuilen in die hut.” 
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er  
opeens een stem: Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een 
tovenaar. 
 
“Jij? Een tovenaar?” zei de oude man verbaasd. 
 

“ Vanavond heb ik mijzelf in een hond veranderd, omdat ik degene 
die goed voor me zou zijn wilde belonen,” zei de tovenaar. “En jij 
bent de enige die goed voor mij was. Om je te bedanken zal ik je 
liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is.” 
 
“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton. “Maar ik 
heb altijd al een hond gewild.” 
 
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen 
besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude man wilde zijn. 
En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 
 

Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om 
verder te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem. 
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Onze feestdagen dit jaar 
Eind november was mijn moeder (door 
Mo ook wel oma genoemd      ) jarig, ze 
werd 95. Door de corona maatregelen 
was met de familie vieren niet mogelijk, 
dus we hebben ons gesplitst. Mo en ik 
gingen ’s ochtends en mijn broer en zus 
zijn ’s middags geweest.  
 
Mo gaat altijd als ze bij oma is even in de 
tuin kijken of er geen katten zijn die 
verjaagd moeten worden. Dat was niet 
het  geval. Maar voor het eerst in lange 
tijd was er wel een egeltje aan het rondscharrelen. Het was nog 
vroeg in de ochtend. Mo durfde er niet echt aan te komen, zij is niet 
echt een held… Maar ze ging wel hard blaffen om mij te 
waarschuwen. Omdat mijn moeder niet echt goed ter been is en 
niet heel goed kan zien, heb ik het egeltje even mee naar binnen 
genomen. Zij kan wel goed voelen, zeker een egel      . 
Normaliter kan je mijn moeder tegenwoordig niet echt blij maken 
met een cadeautje, maar dit vond ze prachtig! Ze zag het als een 
echt verjaardagscadeautje. Dit cadeautje had ze niet gehad als we 
haar verjaardag normaal gevierd hadden. 
En zeg nou zelf dit egeltje is toch ook schattig! 
 
December is normaliter heel erg druk bij ons 
thuis. 4 december de verjaardag van Nikkie 
(mijn dochter), 5 december Sinterklaas, 10 
december is Mo jarig, 24 december ik zelf, 25 
of 26 december kerst en 31 december oud en 
nieuw. 
Hoewel deze activiteiten zeer waarschijnlijk 



30

Nieuwsbrief: kersteditie 2020, nr.12 /1
Seniorenvereniging Teylingen  
 

-30-  

niet allemaal in de oorspronkelijke vorm kunnen plaatsvinden gaan 
we er het beste van maken.  
 
Waarschijnlijk kan kerst zoals wij dat altijd vieren gelukkig wel 
gewoon doorgaan. Wij zijn altijd met zijn 5-en iedereen draagt bij 
aan de kerstmaaltijd. Samen koken, samen opeten en tussen de 
gangen door wat cadeautjes uitwisselen. 
 
Ik ben er van overtuigd dat de feestdagen en verjaardagen vieren in 
wat kleinere kring heel intens en gezellig kan zijn. Sterker nog, je 
hebt dan meer dan anders tijd voor elkaar. Ik ben eerlijk gezegd ook 
geen mens van grote gezelschappen en kan zelfs ook genieten van 
een oud en nieuw alleen met Mo op de bank. Dan hoef ik me ook 
geen zorgen te maken over alle hapjes en drankjes voor personen 
met speciale diëten of voorkeuren. Ik maak dan lekker wat speciale 
hapjes voor mijzelf en Mo krijgt een extra kluif. Zij zal in ieder geval 
erg blij zijn met het vuurwerkverbod dit jaar. Ik ben wel benieuwd 
hoe dat stand houdt, we horen nu al regelmatig knallen die mij daar 
aan doen twijfelen. 
 
Iedereen beleeft deze tijd op zijn manier en niet iedereen verkeert 
in de zelfde omstandigheden. Maar ik hoop dat iedereen toch van 
deze maand kan genieten en we wensen jullie allemaal een heel 
goede kerst, een goed uiteinde en een gelukkig nieuw jaar toe! 
Pas goed op jezelf en op je naasten. 
 
Mo en Evert 
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Hallo allemaal,  
 
Geen kerststukje maken deze kerst met zijn allen. 
Te veel risico voor coronabesmetting. 

Wat word het deze kerst? 
Als ik terug denk aan vorig jaar 
kerstavond dan geniet ik nog. 
We zaten met zijn allen buiten met dikke 
jassen aan. 
Een vuurkorf midden op het plaatsje. 
Barbecue aan en samen met onze 
kinderen en kleinkinderen hebben we 
daar gegeten en gedronken. 
Warme bisschopswijn, wat een fijne 

herinnering . 
Dit jaar dus niet maar in gedachten zijn we toch bij elkaar. 
Ik ga nu de kerststal uit de schuur halen, groene takken in huis 
ophangen en de lichtjes aandoen. 
We zetten de televisie aan en vieren kerst, ieder in zijn eigen huis. 
We maken er wel wat van toch? 
Met de activiteitencommissie zijn we hard aan het werk om voor de 
oudsten en alleenstaanden onder ons toch nog iets te doen voor de 
kerst. Bij deze maak ik gelijk gebruik om ieder een fijne, rustige en 
toch gelukkige kerst toe te wensen. 
 
Allemaal een gezond ,gelukkig en gezellig nieuwjaar ook namens 
mijn man Hein. 
              
Met vriendelijke groeten, 
Wil van der Meer, lid activiteitencommissie Voorhout 
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Letter Wirwar (antwoorden op pag. 45) 
 
Help alle letters zijn door elkaar gehusseld. Wat staat hier? 
 

1.    RHKSIC   …………………….…… 
2.    GTTAPE   ………………….……… 
3.    ONGRES   …………………………. 
4.    LBEASM   ………………….……… 
5.    JINTSA   …………………….…… 
6.    PANACé   ............................ 
7.    SNGIPE   ………………….……… 
8.    NSEW   …………………….…… 
9.    FOKEIF   ………………….……… 
10. LEPS   …………………………. 
11. ONMEBRVE  …………………………. 
12. IKSLANTREAS  …………………………. 
13. ENBARUDSR  …………………………. 
14. URLPAAP   …………………………. 
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Het sneeuwvlokje 
Het was een dag voor Kerstmis en verschrikkelijk 
koud. Het vroor dat het kraakte. Er lag een dikke 
laag ijs in de sloten en er waaide een gure 
wind. Toch waren er veel mensen buiten.  
Dik ingepakt in hun jassen, mutsen en sjaals liepen 
ze door de straten naar de helder verlichte winkels 
om boodschappen te doen, kerstkransen kopen, 
kippen, kalkoenen, wijn en vooral veel cadeautjes voor onder de 
kerstboom. 

In de winkels was het lekker warm, het krioelde van de mensen. Ze 
waren zo druk bezig met zoeken naar allerlei dingen dat ze niet 
merkten dat het buiten steeds donkerder werd en de hemel 
inktzwart kleurde. Een eerste sneeuwvlok dwarrelde omlaag. Toen 
nog één en nog één, het werden er een heleboel. 

Daar was ook een klein sneeuwvlokje bij dat van heel hoog uit de 
hemel op weg was naar de aarde. Vrolijk dwarrelde het met de 
andere sneeuwvlokken mee naar beneden. Onder hen lag de aarde 
die langzaam dichterbij kwam. Het sneeuwvlokje zag hoge 
kerktorens, grote gebouwen, huizen, winkels en straten. Het hoorde 
het lawaai van toeterende auto's en mensen die luid tegen elkaar 
spraken. 

“Is het daar waar wij naar toe gaan?”, vroeg het vlokje verschrikt 
aan de andere sneeuwvlokken. “Ja, dat is ons einddoel, daar vlijen 
we ons neer”, antwoorden de sneeuwvlokken. “We weten nu nog 
niet precies wààr we terecht komen. Misschien op de kerktoren, 
huizen, straten of het weiland, maar dat hindert ons niet. We 
hoeven alleen maar neer te dalen, dat is onze missie”. 
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Het kleine sneeuwvlokje raakte helemaal in paniek. Het vertraagde 
zijn snelheid en probeerde krampachtig op dezelfde hoogte te 
blijven zweven door nu eens naar rechts en dan weer naar links te 
zwenken. Met afgrijzen keek het naar die zwarte lawaaierige aarde: 
“Daar wil ik niet heen”, kermde het, “het lijkt een verschrikkelijk 
oord. Het is er donker, druk en vol en dan die auto's. Ik wil weer 
terug naar de hemel waar ik vandaan kom, daar is het stil en vredig”. 

Wanhopig probeerde het sneeuwvlokje zich weer een weg omhoog 
te banen, botste en buitelde tegen andere sneeuwvlokken aan die 
zich verbaasd afvroegen waarom het vlokje zich zo tegendraads 
gedroeg. “Je moet naar beneden hoor”, zei een vlok. “je gaat de 
verkeerde kant uit”, zei een andere. “Ik wil weer terug naar mijn 
blauwe hemel.... ik ben bang om naar de aarde te gaan”..... snikte 
het kleine vlokje, terwijl het zich verder omhoog probeerde te 
worstelen. 

De neerdalende vlokken keken meewarig naar het huilende vlokje 
en vertelden aldoor dat zoiets onmogelijk was. “Een sneeuwvlok 
wordt geboren om af te dalen naar de aarde”, sprak opeens een 
rustige stem naast het snikkende vlokje. Wanhopig klampte het 
vlokje zich aan hem vast. “Ik ben bang.... ik wil weer omhoog naar de 
hemel... ik... ik wil niet verstikt of vertrapt worden...”. “Rustig maar, 
dat gebeurt ook niet”, sprak de dikke sneeuwvlok. “Ik blijf vlak bij je 
en houd je stevig vast. Onderweg zal ik je alles uitleggen over wat er 
gaat gebeuren en wat onze missie is”. 

Het vlokje droogde zijn traantjes waardoor het 
uitgroeide tot een stevigere vlok. “Zo zie je er al een 
stuk beter uit”, zei de dikke vlok. “Kom nu maar mee 
dan gaan we samen rustig beginnen aan de afdaling”. 
“Luister”, begon de sneeuwvlok, terwijl ze langzaam naar de 
aarde zweefden. “De bedoeling is dat wij sneeuwvlokken een wit 
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kleed over de aarde leggen. Alle gebouwen, huizen en straten zullen 
door ons worden bedekt waardoor alle geluiden die je nu hoort 
zachter zullen klinken. Zie je al die mensen hollen en draven met 
hun pakjes, eten, drinken of weet ik wat?” Het kleine vlokje knikte. 
“Het is nu bijna donker buiten”, vervolgde de sneeuwvlok. “De 
mensen willen graag op tijd thuis zijn, maar wat zij nog niet weten is 
dat wij vannacht met elkaar zo'n dikke laag sneeuw zullen vormen 
dat de mensen voorlopig hun huizen niet meer uit kunnen. 

En dan breekt eindelijk het moment aan dat de mensen tijd zullen 
nemen om zich te bezinnen, zich zullen realiseren wat het Kerstfeest 
eigenlijk betekent n.l. dat er tweeduizend jaar geleden een Kindje 
werd geboren in een stal om Vrede, Liefde en Verdraagzaamheid te 
prediken”. 
 
Een lach en een traan 
Nog veertien nachtjes slapen en het is weer Kerst. Of het een witte 
kerst wordt weten we niet, maar bij het schrijven van dit bericht zag 
ik wel een paar strooiwagens bezig de straat (en de auto’s) met 
pekel te bestrooien. Kerst is sowieso een feest met vrede als 
hoofdthema. Bij de Kerst wordt er niet gesproken van de roe en de 
gard en worden termen als de hemel en de hel zoals in de Bijbel ook 
niet gebruikt. Kerst is een heidens feest, dat al decennialang ook 
door Christenen werd gevierd. 

Vanmiddag waren we jammer 
genoeg net te laat aangekomen in 
Nieuw Mellens waar onze moeder 
Elly en alle medebewoners van haar 
huiskamer de Stjelp luidkeels samen 
kerstliederen hadden gezongen. Wij 
waren dus te laat, maar Evelien (die 
dienst had) en nieuwe stagiaire 
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Raymond vertelden in geuren en kleuren wat zij gedaan hadden en 
welke liederen er werden gezongen. 

Ik zat naast ma, terwijl Klaske in ma’s slaapkamer bezig was met het 
ophangen en inruimen van de door haar weer gewassen kleren. 
Opeens, zo uit het niets vroeg ma: ‘Fifi is mijn zusje toch?’. Ik sloeg 
mijn arm om haar heen, snel een traantje wegpinkend en reageerde: 
’Ja, ma zij is jouw jongste zusje!’. Ma weer, mijn hand vastpakkend: 
‘Erg toch, wat haar is overkomen?!’ Ik weer: ‘Ja, ma heel erg, maar 
zij is een sterke vrouw en het gaat naar omstandigheden goed met 
haar’. En ma weer tot slot: ‘Ik weet niet precies meer hoe erg, maar 
wil je haar vooral de groetjes doen, wanneer je haar weer ziet of 
spreekt?’. Dat beloofde ik haar en dus bij deze alle dierbaren van 
onze lieve tante uit Geleen. De lieve groetjes van de ene zus voor de 
andere lieve zus! 

Wisten jullie trouwens, dat Jozef en Maria destijds ook asielzoekers 
waren? Maria was vreemdgegaan met de Heilige Geest, maar Jozef 
was hoe dan ook bereid het kind te erkennen. Maria was 
hoogzwanger van Jezus, maar alle herbergen waren vol of werden ze 
er geweigerd. Uiteindelijk besloot God hen een boei toe te werpen, 
om een voor hen geschikt onderkomen te vinden. Die boei had de 
vorm van een oplichtende ster, omdat de Tomtom nog niet was 
uitgevonden. De ster volgend kwamen ze bij een stal op de rand van 
Bethlehem. Hier kon het stel in alle rust zich opmaken voor de 
geboorte van het kindje Jezus. 

Ma woont nu al meer dan tien jaar in Nieuw Mellens. In al die jaren 
hebben we al van tig lieve mensen afscheid moeten nemen. Met de 
meesten bouw je toch al snel een sociale band op. Je gaat je hechten 
aan die mensen, maar in je achterhoofd speelt wel mee, dat het zo 
maar kan gebeuren, dat zij er bij jouw eerst volgende bezoek er niet 
meer zijn. Drie oud-collega’s en chefs heb ik er al ontmoet. Twee van 
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hen zijn al door het Universum opgeslokt. De laatst nog in levende 
loopt er nog rond. Hij was zo’n vriendelijke en aimabele man. Hij 
herkent je helemaal niet meer. Zijn woorden hebben meer van een 
snauwerig gegrom. Dementie, adoptiekind van Alzheimer is net als 
Kanker voorgoed een rot ziekte! 

En toch, wetende dat zij allemaal stuk voor stuk in afwachting zijn 
van de dag, dat zij verlost zullen worden van dit mensonwaardige 
bestaan, valt er vaak nog heel wat te lachen. Ik kom er graag, net als 
ik ook graag samen met Klaske haar moeder bezoek in Oenkerk. Al 
die wijze, warme mensmensen, die voor een groot deel onze 
toekomst hebben geplaveid. Mijn hart stroomt liefde voor hen uit, 
maar ook heel veel respect en dankbaarheid. 

Hopelijk vindt iedereen zijn/haar eigen Bethlehem. Hopelijk heeft 
iedereen, die dit leest iets van een Barmhartige Samaritaan in zich 
en gaan we tijden tegemoet waarbij de gunfactor het wint van het 
egoïstische gegraai. Niet ieder voor zich, maar samen! 

Een vredige Kerst voor iedereen!    
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           Voor de liefhebbers weer een puzzel, er zijn 2 prijsjes 
beschikbaar, de oplossingen kunnen tot 05 januari 2021 
ingestuurd worden per mail:  

    corrivanwetten@seniorenverenigingteylingen.nl 
         of bezorgd worden bij: Corri van Wetten, Kloosterwei 

             204, 2361 XP, Warmond 
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Voor wie kleuren leuk en ontspannen vindt deze kerst 
Mandela. 

 

Nieuwsbrief :  december/januari 2021, nr. 12/1  
  

 
      -39- 

Voor wie kleuren leuk en ontspannen vindt deze kerst 
Mandela. 

 



40

Nieuwsbrief: kersteditie 2020, nr.12 /1Seniorenvereniging Teylingen  
 

-40-  

 
Koffie Quiz  (oplossing op pag. 45) 
 
 

1. Hoe noemen wij in Nederland een kopje koffie ook wel?  
 
 
2. Waarvan wordt koffie gemaakt?  
 
 
3. Groeien koffiebonen aan een boom of aan een struik?  
 
 
4. In welke Nederlandse kolonie werd koffie verbouwd?  
 
 
5. Wat moet er worden gedaan met koffiebonen, als ze uit het pak 
koffie zijn gehaald?  
 
 
6. Rond welke tijd ongeveer drinkt met in Nederland 's morgens koffie? 
 
 
7. Waarvoor werd 'Buisman' gebruikt?  
 
8. Hoe noem je koffie waar te weinig 'koffie' in zit?  
 
 
9. Wanneer noem je een kop koffie een galbak? 
 
 
10. Wat is er mis als iemand de koffie 'slootwater' noemt?  
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11. Hoe noem je koffie waar heel veel koffie in zit?  
 
 
 
12. Hoe maak je 'boerenkoffie'?  
 
 
13. Wat is 'koppie toebroek'?  
 
 
 
14. Kunt u een bekend koffiemerk noemen?  
 

 
15. Waarom geeft men mensen die te veel alcohol hebben gedronken 
wel eens sterke koffie? 
 
 
16. Wie zong het lied 'Koffie, koffie, lekker bakkie koffie...'?  
 
 
 
17. Wat betekent de uitdrukking 'koffiedik kijken'?  
 
 
 
18. Hoe heet de bekende Italiaanse koffie met melkschuim en 
espresso?  
 
 
19. Wat is Koffie verkeerd?  
 

  
20. Houdt u zelf wel van koffie? 
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De gevolgen van de coronacrisis: 
 
De aardappelboer zit in de puree. 
De tandarts trekt het niet meer. 
De elektricien kan de spanning niet 
meer aan. 
De piloot zit aan de grond. 
 

De exporteur voert niets meer uit. 
De kweker zit op zwart zaad. 
De kappers zitten met de handen in 
het haar.       
De kroegbaas is het allemaal goed 
zat. 
 

De gids is de weg kwijt. 
De reisleider komt er niet meer uit. 
De stratenmakers staan op straat 
De zwemleraar gaat kopje onder. 
 

De winkelier heeft er geen 
boodschap meer aan. 
De opticien wenst iedereen sterkte. 
De treinmachinist is het spoor 
bijster. 
De postbode is erg bezorgd. 
 

De wielrenner kan niet rondkomen. 
De imker is er niet bij. 
De uroloog is pissig. 
En de DJ draait door. 
 

De accountant rekent nergens 
meer op. 
De loodgieter staat het water aan 
de lippen. De toiletjuffrouw zit in 
de shit 
 

De voetballer heeft geen doel 

De baggeraar vind het bagger. 
De dermatoloog krijgt het vel over 
de neus. 
De diëtist word aan het lijntje 
gehouden. 
De frezer heeft niets meer te 
vrezen. 
 

De mijnwerkers zien het donker in. 
De pedicure heeft geen poot om op 
te staan. 
De gedetineerden zien het niet 
meer zitten. 
De buschauffeur volgt de lijn niet 
meer. 
 

De leerkracht krijgt het niet meer 
uitgelegd. 
De leerling snapt er niets meer van. 
De schoolleiding leidt nu niet maar 
lijdt. 
De ouders voelen zich machteloos. 
 

De nagelstylist heeft geen nagel om 
aan het gat te krabben. 
De boswachter ziet door de bomen 
het bos niet meer. 
De slagers hebben niet genoeg 
vlees op de botten. 
En de dokter is er goed ziek van. 
 

De cipier kan niet meer anti-
ciperen. 
De bloemist ziet het niet meer 
fleurig in. 
De taxichauffeur heeft geen 
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De brandweerman is uitgeblust. 
De inpakkers kunnen wel inpakken. 
Voor de behangers is geen rol meer 
weggelegd. 
 

De rij-instructeur kan niet 
schakelen. 
Bij de cardioloog komt het “hart” 
aan. 
De cartoonist ziet geen tekenen 
van herstel. 
De audicien vind het ongehoord. 
 
 

bestemming meer. 
 

De belegger heeft geen opties 
meer. 
De groenteboer kan het niet 
verkroppen. 
De kleermaker is de draad kwijt. 
De verpleegkundige ziet er geen 
verband meer in. 
 

De alcoholist is te belazerd. 
De apotheker ziet er geen heil meer 
in. 
De kapitein zit op een zinkend 
schip. 
 
Maar verder gaat alles goed 
 

Gekopieerd van René Kamp 
 

Luisterboek: Van donker naar Licht 
Een heel bijzonder kerstverhaal over Mannetje - ik heb -, dat u kunt 
beluisteren vanaf 22 december via: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10670 
 
Achter bovengenoemde datum kunt u kiezen tussen luisteren en 
opslaan. 
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Antwoorden Koffie Quiz  pag.32 
1. Een bakkie leut  
2. Van koffiebonen  
3. Aan een struik        
4. Nederland-Indië, Indonesië  
5. Gemalen   
6. Rond 11 uur  
7. Om de smaak van de koffie te verbeteren, te versterken  
8. Slappe koffie      
9. Als de koffie heel sterk is, bitter als gal...  

10. Dan is de koffie te slap; er zit te veel water in  
11. Sterke koffie of espresso  
12. Gemalen koffie in het kopje, kokend water erop en roeren 
13. 'Indische' koffie; deze wordt net zo gemaakt als boerenkoffie  
14. Douwe Egberts, Perla, Van Nelle, Kanis en Gunnink, Max 

Havelaar  
15. Om nuchter te worden  
16. Rita Corita  
17. Iets proberen te weten te komen, wat je niet te weten kunt 

komen  
18. Cappuccino  
19 Koffie met een grote hoeveelheid warme melk (2/3e )  
20.  Zelf invullen � 
 
 
Oplosssing van puzzel pag. 32 
1.Getapt; Gesnor; 4. Balsem; Satijn; 6. Canapé; 7. Gespin; 8. Wens;  
9. Koffie; 10. Spel; 11. November; 12. Sinterklaas; 13. Bernardus;  
14. Paraplu. 
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Antwoorden Koffie Quiz  pag.32 
1. Een bakkie leut  
2. Van koffiebonen  
3. Aan een struik        
4. Nederland-Indië, Indonesië  
5. Gemalen   
6. Rond 11 uur  
7. Om de smaak van de koffie te verbeteren, te versterken  
8. Slappe koffie      
9. Als de koffie heel sterk is, bitter als gal...  

10. Dan is de koffie te slap; er zit te veel water in  
11. Sterke koffie of espresso  
12. Gemalen koffie in het kopje, kokend water erop en roeren 
13. 'Indische' koffie; deze wordt net zo gemaakt als boerenkoffie  
14. Douwe Egberts, Perla, Van Nelle, Kanis en Gunnink, Max 

Havelaar  
15. Om nuchter te worden  
16. Rita Corita  
17. Iets proberen te weten te komen, wat je niet te weten kunt 

komen  
18. Cappuccino  
19 Koffie met een grote hoeveelheid warme melk (2/3e )  
20.  Zelf invullen � 
 
 
Oplosssing van puzzel pag. 32 
1.Getapt; Gesnor; 4. Balsem; Satijn; 6. Canapé; 7. Gespin; 8. Wens;  
9. Koffie; 10. Spel; 11. November; 12. Sinterklaas; 13. Bernardus;  
14. Paraplu. 
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Leden activiteitencommissie Sassenheim 
Mw. Netty Havenaar, coördinator tel. 06-18184053 
Dhr. Jos Jonkman tel. 06-12101978 
Dhr. Bert van den Nouwland tel. 0252-864572 
Mw. Annelies Veltman tel. 0252-220488 
Dhr. Dick Voerman tel. 06-48085888 
Dhr. Hans Wilson tel. 06-19442888 
Dhr. Harry Witteman tel. 06-10794767 
Mw. Anneke van der Zwart tel. 0252-213253 
 
Leden activiteitencommissie Voorhout 
Mw. Trees van den Berg tel: 0252-214570 
Dhr. Cees Floor tel: 0252-214827 
Dhr. Jan Bol tel: 0252-214972 
Mw. Willy van der Meer tel: 0252-218045 
Dhr. Hans Boere tel: 0252-213715 
Dhr. Wim van Kampen tel: 0252-214992 
 
Leden activiteitencommissie Warmond 
Dhr. Chris Zwetsloot, coördinator tel. 06-12260519 
Mw. Louise Munnike tel. 06-50963085 
Mw. Corri van Wetten tel. 06-52247717 
Mw. Elly Wabeke tel. 06-44052288 
Dhr. Chris van Veen tel. 06-18278617 
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Ouderen (O)- en/of Belastingadviseurs (B) 
 

Bert  van den     Nouwland  O+B email  bvandennouwland@ziggo.nl 
tel. 0252-864572 
coördinator     belastinginvullers 

Martin  Bergman B email: mbergm@ziggo.nl 
tel. 0252- 214942 

Henk Brouwer O+B email:henkbrouwer_53@hotmail.com 
tel. 0252-231087 

Huub Cloosterman O+B email: h.cloosterman@planet.nl 
tel. 0252-221272 

Hans van Dam B email: hansentheavd@casema.nl 
tel. 0252-212313 

Els  de Haas O email: emdehaas@ziggo.nl 
tel. 071-3011618 

Evert Hegnauer B email: penningmeester@senioren 
verenigingteylingen.nl 
tel.: 06-4284 8205 

Otto Knottnerus  email: ottoknottnerus@cs.com 
tel. 071-3010635 

Henny   Langenberg O ghlangenberg@ziggo.nl 
coördinator     ouderenadviseurs 
tel. 071-3010895 

Dick Voerman     O voorzitter@seniorenvereniging 
teylingen.nl 
tel.: 06-4808 5888 

 



Drukwerkverzorging:

Speerpunten

KBO-PCOB, de landelijke organisatie, spreekt namens een brede achterban van een kwart 
miljoen leden. Met een krachtig geluid beïnvloeden we landelijk én lokaal beleidsmakers, 
overheden en de samenleving, zodat (beleids)maatregelen ertoe leiden dat de positie van 
senioren in de samenleving gelijkwaardig is aan die van anderen. Onze leden worden actief 
betrokken bij opinievorming en standpuntbepaling. 

Seniorenvereniging Teylingen heeft deze 5 speerpunten in haar beleid overgenomen.

Seniorenvereniging Teylingen

Digitalisering Zingeving

Wonen, welzijn
en zorg Veiligheid Koopkracht


