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Feestmaand? 
 

December is van oudsher de feestmaand bij uitstek.  
Hoewel de dagen lengen en het weer zich meestal niet van zijn 

beste kant laat zien, is het toch de maand om elkaar te 
ontmoeten.  

Ontmoeten is in deze maand een werkwoord met twee 
betekenissen:  

de eerste is dat wij elkaar weer zien, bijvoorbeeld bij het 
Sinterklaasfeest of bij Kerst of oud en nieuw.  
De tweede is misschien nog wel de voorwaarde om een fijne feestmaand te hebben, 

namelijk ont-moeten: even het moeten aan de kant zetten.  
Dat lijkt mij een voorwaarde om te kunnen genieten. 

 
Dit jaar zal het toch allemaal anders zijn.  

Wij zullen met elkaar van de kleine dingen gaan genieten.  
De hoge kosten voor bijna alles hebben de inflatie aangewakkerd en wij moeten het 

allemaal een stuk zuiniger aan doen.  
 

De dure diners zijn bij veel gezinnen even niet aan de orde.  
Dat is natuurlijk erg jammer en vervelend, zeker als je de eindjes echt aan elkaar moet 

knopen of dat er geen knoop meer aan de eindjes te maken is. 
 

Dit is helaas de realiteit en wij zijn genoodzaakt er op een andere manier een “feestje” van 
te maken.  

Ik heb al heel wat creatieve dingen gehoord in mijn omgeving.  
Maar laten wij helder zijn: waar gaat het in die dagen nu echt om?  

Volgens mij gaat het om de warmte die wij elkaar kunnen geven en dat kan altijd.  
Daar is eigenlijk niet veel voor nodig. 
 

Ik wens iedereen, in deze andere tijden, toch een “warme” feestmaand toe.  
Warm in de overdrachtelijke zin, daar is geen kachel voor nodig, maar omzien naar elkaar 

en elkaar oprecht in de armen sluiten. 
  

Fijne dagen! 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Michel Hodes 
Voorzitter Raad van Bestuur 

 
0481 - 470600 

0481 - 751777 
www.rijnwaal.nl 

 
 

 
 
 

 

 

 

  

http://www.rijnwaal.nl/
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Activiteiten december 2022 – St. Jozef, Gendt 
 

Datum Tijd Activiteit Ruimte Voor wie Kosten 

Donderdag  1 december 14.00 uur Soos  Restaurant  Allen   

  19.00 uur Samenzang Centrum Bew. Somatiek en 

zorgapp.  

Gratis  

Vrijdag  2 december  10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

   14.00 uur  Sint bingo Restaurant  Bew. St. Jozef Gratis 

Zondag  4 december 10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

Maandag  5 december 10.30 uur Mannenclub  Oefenzaal   Somatiek  Gratis  

  14.00 uur Sjoelen  Restaurant  Bew. St. Jozef Gratis  

Dinsdag  6 december  14.00 uur Wandelclub  Hal  Aanmelden  €1,- koffie 

  19.00 uur 55 + Bingo  Restaurant  Allen € 7,50 

Woensdag  7 december 10.15 uur  Gym  Oefenzaal  Leden dagopvang  € 11 p. kw. 

  11.15 uur  Gym  Tuinkamer  Leden PG Idem  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

   14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden somatiek  Idem  

   14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

Donderdag 8 december 14.00 uur  Soos  Restaurant  Allen    

Vrijdag  9 december 10.00 uur Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

Zaterdag  10 december  16.00 uur  Kerkviering  Centrum  Allen  Gratis  

Zondag  11 december  10.00 uur Berichten Restaurant  Allen  Gratis  

Maandag  12 december 10.30 uur Mannenclub  Oefenzaal   Somatiek  Gratis  

   14.00 uur Sjoelen  Restaurant  Bew. St. Jozef Gratis  

Dinsdag  13 december  14.00 uur Wandelclub  Hal  Aanmelden  €1,- koffie 

  14.00 uur  Kerststukje  Restaurant  Aanmelden bew. St.Jozef  € 5,- 

incl. koffie 

  14.00 uur  Kerststukje  Restaurant  Aanmelden bezoek € 7,50 incl. 

koffie/thee 

Woensdag  14 december 10.15 uur  Gym  Oefenzaal  Leden dagopvang  € 11 p.kw. 

  11.15 uur  Gym  Tuinkamer  Leden PG Idem  

    13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

  14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden somatiek  Idem  

  14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

Donderdag  15 december 14.00 uur  Soos  Restaurant Allen    

   19.00 uur Samenzang Afdeling PG    

Vrijdag  16 december 10.00 uur Berichten  Restaurant  Allen  Gratis 

   14.00 uur Notenkrakers  Restaurant  Bew. St. Jozef Gratis  

    Notenkrakers restaurant Bezoekers  €5,50 incl. 

Zondag  18 december 10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen   

  10.45 uur Optreden 

Harmonie 

Hal Allen Gratis  

Maandag  19 december 10.30 uur Mannenclub  Oefenzaal   Somatiek  Gratis  

  14.00 uur Sjoelen  Restaurant  Bew. St. Jozef Gratis  

Dinsdag  20 december 14.00 uur  Wandelclub  Hal  Aanmelden  €1, koffie 

Woensdag  21 december  10.15 uur  Gym  Oefenzaal  Leden dagopvang  € 11 p.kw. 

   11.15 uur  Gym  Tuinkamer  Leden PG Idem  

   13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

  14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden somatiek  Idem  

   14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   

   16.00 uur Kerstdiner Restaurant  Bew. St. Jozef  

Donderdag  22 december 14.00 uur   Soos  Restaurant  Allen   

Vrijdag  23 december  10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis 

  14.00 uur  Bingo  Restaurant  Bew. St. Jozef € 5,- 

   Bingo  Restaurant  Bezoekers  € 7,50 

 Zaterdag  24 december  16.00 uur  Kerkviering  Centrum  Allen   

  17.00 uur  Verse worst eten Restaurant  Bew. St. Jozef € 5,- 

   Verse worst eten  Restaurant  Bezoekers  € 10,- 

Woensdag  28 december  10.15 uur  Gym  Oefenzaal  Leden dagopvang  € 11 p.kw. 

  11.15 uur  Gym  Tuinkamer  Leden PG Idem  

  13.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden extern Idem  

  14.15 uur Gym  Oefenzaal  Leden somatiek  Idem  

  14.00 uur  Koersbal  Centrum/hal  Leden   
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Donderdag  29 december 14.00 uur  Soos  Restaurant  Allen   

Vrijdag  30 december 10.00 uur  Berichten  Restaurant  Allen  Gratis  

  14.00 uur  Borrelmiddag  

Oliebollen eten 

Restaurant  Bew. St. Jozef  € 4,- 

  14.00 uur Borrelmiddag  

Oliebollen eten 

Restaurant  Bezoekers  € 5,50  

 

* Wekelijkse activiteiten * 

Mannenclub  

Elke maandagochtend vanaf 10.30 uur is vrijwilliger Piet aanwezig om met de mannen van 

de woningen Flieren en Hulhuizen een activiteit te doen.  

In de oefenzaal wordt hard gewerkt op sportief gebied, maar ook de lachspieren worden 

deze ochtend geactiveerd.  

Koffie in de buurt 

Elke week is er voor de bewoners van de zorgappartementen een buurtactiviteit met  

een kopje koffie. 

Op maandag  in de buurt van appartement 117 
Op woensdag  in de buurt van appartement 132 

Op donderdag  in de buurt van appartement 111 

Bent u in de buurt? 

Kom gezellig een praatje maken en een bakkie doen. 

Als er een grote activiteit in het restaurant of Centrum georganiseerd wordt, vervalt de 

buurtkoffie -activiteit. 

Sjoelen  

Elke maandagmiddag is er voor de sportieve bewoner van St. Jozef 

een sjoelcompetitie in ons restaurant.  

Onder leiding van een vrijwilliger kunt u vanaf 14.00 uur aan de slag. 

Omdat we speciale tafelsjoelbakken hebben, kunt u tijdens het spel 

gewoon blijven zitten.  

Voor informatie over deze activiteit kunt u terecht bij de activiteitenbegeleidsters.  

Wandelmiddag 

Elke dinsdagmiddag om 14.00 uur kunt u samen met vrijwilligers een korte wandeling door 

het dorp maken. U kunt met uw rollator of rolstoel meedoen.  

Aan deze wandeling zijn geen kosten verbonden.  

Wel is de koffie/thee in de pauze voor eigen rekening.  

Wilt u meewandelen? Vraag naar de mogelijkheden via de 

activiteitenbegeleiding.  

Op dit moment is er helaas een wachtlijst.  
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Gymnastiek 

Vindt u bewegen ook zo belangrijk en wilt u dit onder 

deskundige leiding en met regelmaat doen:  

Meld u dan aan als lid van het SWOG.  

Informatie en inschrijfformulieren zijn via de 

activiteitenbegeleiding te verkrijgen.  

De gymlessen zijn aangepast aan uw mogelijkheden en 

worden zittend gegeven.  

De leskosten bedragen € 11,00 per kwartaal.  

Op dit moment gymmen we elke woensdag in vier groepen tussen 10.15 uur en 15.00 uur.  

 

Koersbal 

Wekelijks organiseert het SWOG (Stichting Welzijn Ouderen Gendt) op 

woensdagmiddag een koersbalcompetitie in de hal/ Centrum van het Hof 

van Breunissen.  

Aanvangstijd 14.00 uur. U betaalt een contributie aan het SWOG.  

Een kopje koffie of thee hoort er natuurlijk bij en is voor uw rekening.  

De heer Verhoeven kan u meer vertellen over deze activiteit.  

Kom eens kijken op woensdagmiddag.  

 

Welzijn  

U bent natuurlijk dagelijks in ons restaurant welkom voor een kopje koffie, thee, een 

consumptie of iets lekkers. 

Van maandagochtend tot en met vrijdagochtend is er daarnaast gelegenheid om samen 

met een welzijnsmedewerker en vrijwilligers een spel te spelen.  

Vanaf 10.00 uur zijn zij daar aanwezig. 

Ook zijn er regelmatig op de middagen activiteiten in het restaurant van 14.00 tot 16.00 

uur. Kijk hiervoor in de activiteitenkalender en op de flyers in de hal.  

Zou u graag naar het restaurant komen, maar heeft u vervoersproblemen? Laat het de 

medewerkers van het restaurant weten, de vrijwilligers komen u zo nodig op uw 

appartement ophalen.  

Houdt u niet van spelletjes?  

Ook voor een kopje koffie en/of een goed gesprek zien we u graag in het restaurant. 



 

 7 

* Maandelijkse activiteiten * 

 

55+ avondbingo  

Elke eerste dinsdag van de maand is er een 55+ bingo in ons 

restaurant om 19.00 uur.  

Deze bingo is bedoeld voor iedereen die zelfstandig dit spel 

kan spelen.  

De kosten zijn € 7,50 per persoon.  
Wilt u een tweede kaart, dan kost deze € 3,50.  

 
 

Bingo  

Naast de maandelijkse 55+ avondbingo en de wekelijkse soosmiddagbingo organiseren wij 

elke maand een speciale bingo voor bewoners van St. Jozef.  

Ook bewoners van Hof van Breunissen kunnen deelnemen.  

De toegangsprijs voor bewoners van St. Jozef is € 5,- p.p.  

Bewoners van Hof van Breunissen betalen € 7,50 p.p.  
Dit is inclusief koffie of thee en een consumptie.  

 
 

Crea-ochtend 
 

Elke eerste woensdag van de maand kunt u onder leiding van deskundige vrijwilligers uw 
creativiteit kwijt.  

Bent u jong of oud, heeft u een beperking of niet, bent u creatief of 
heeft u twee linkerhanden?  

Kom gezellig tussen 09.30 en 11.30 uur naar het Centrum en doe 
mee.  
 

U kunt lid worden van deze club na inschrijving.  
Kosten € 2,50 per ochtend.  

 
Weet u niet zeker of dit iets voor u is? Kom eens vrijblijvend kijken.  

Opgeven kan bij de receptie van St. Jozef of per mail via Els Verhaak (everhaak@live.nl).  
 

 

Repair Café 

De repair-cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.  

Op de locatie waar het repair-café wordt gehouden zijn gereedschap en materialen 

aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op het gebied van kleding, meubels, 

elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.  

Ook reparatie-deskundigen zijn aanwezig zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden en 

fietsenmakers.  

Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. In het repair-café gaan ze samen met 

deskundigen aan de slag. Zo valt er altijd wel wat te leren.  
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Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee.  

Iedere laatste woensdag van de maand is het 

Repair Café in het Hof van Breunissen van  

10.00 tot 12.30 uur. 

 
 

Borrelmiddag  
 

Op de laatste vrijdagmiddag van de maand nodigen wij de bewoners 
van St. Jozef graag uit om samen in ons restaurant een kopje koffie 

of thee en een borreltje te komen drinken en een praatje te maken. 
Een lekkere snack hoort hier natuurlijk ook bij. 

Speciaal voor deze middag is er een “borrel arrangementprijs” € 4.  
 

Extramurale bezoekers zijn ook welkom en betalen € 5,50 voor deze 
activiteit. 

 
U bent welkom op deze middag tussen 14.30 uur en 16.00 uur.  

Vrijwilligers zijn aanwezig om daar waar nodig te ondersteunen. 
 

 
Extra december activiteiten 
 

• Vrijdag 2 december Sinterklaasbingo, vrijdag 23 december Kerstbingo 
 

• Dinsdag 13 december kerststukjes maken 
 

• Vrijdag 16 december komen de Notenkrakers voor u optreden. 
 

• Zondag 18 december komt Harmonie St. Caecilia  
een concert geven  

 
• Vrijdag 30 december worden er tijdens de borrelmiddag lekkere 

oliebollen voor u gebakken. 
 

Voor verdere bijzonderheden over de activiteiten, tijden en kosten, zie de affiches. 
 

 

Lokale cliëntenraad Gendt  

De lokale cliëntenraad van Gendt is elke laatste vrijdag van de maand aanwezig in de 

hal/het restaurant. 

Bewoners en familieleden kunnen dan bij de lokale raad terecht voor vragen, informatie, 

enz.  

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Heeregrave 

Voorzitter lokale cliëntenraad 

 



 

 9 

Seniorenpastoraat: Een nederige God 

Op weg gaan naar Kerstmis is dit jaar niet eenvoudig.  

Eerst de tijd van Advent waarin het accent ligt op 
verwachting, kijkend naar de toekomst.  

Een toekomst die we nu ervaren als bedreigend met veel 
vraagtekens. 

Uitzien naar het feest van Jezus’ geboorte als je leeft en 
denkt vanuit de christelijke traditie.  

Uitzien naar een feestelijk samenzijn met familie of vrienden 
dat we delen met hen voor wie christelijke traditie geen rol 

meer speelt.  
Maar ook de Kerstdagen waar tegenop wordt gezien, omdat het alleen zijn juist dan extra 

pijnlijk wordt ervaren.  
Advent en Kerstmis vieren wordt ook getekend door wat er nu in onze wereld verder weg 

en dichtbij met ons gebeurt.  
Het Kerstfeest waarin “vrede op aarde” klinkt, krijgt dit jaar een heel andere kleur, 
denkend aan wat zich in en rond de Oekraïne afspeelt.  

Hoe de oorlog daar zoveel leed veroorzaakt in het leven van zoveel mensen aan beide 
kanten van het front.  

De dreiging met kernwapens veroorzaakt de nodige ongerustheid waarvan verleden jaar 
geen sprake was. 

En dichtbij ervaren we dat Kerstmis vieren dit jaar ook in Nederland voor veel mensen 
anders zal zijn.  

De gevolgen van de energiecrisis en de inflatie beperken de boodschappen.  
Wat verleden jaar nog vanzelfsprekend was, kan nu niet meer of moet worden ingeperkt, 

omdat simpelweg het geld ontbreekt.  
We hopen dat de materiële nood voldoende solidariteit zal vinden om elkaar te helpen waar 

we kunnen. 
Daarin kunnen gelovigen en niet-gelovigen elkaar vinden door gezamenlijk ècht aandacht 

te schenken aan hen die in deze dagen het meest kwetsbaar zijn 
Als we het Kerstfeest willen vieren vanuit een gelovige traditie vinden we juist daarin een 

duidelijke wegwijzer.  
Een wegwijzer die ons de weg wijst van onszelf naar de ander die een appèl op ons doet.  

Het Kerstkind Jezus in de kribbe kijkt ons aan met de vraag of wij in het voetspoor willen 
gaan dat Hij gegaan is.  
In zijn leven heeft Hij afstand genomen van het beeld van een verre God die wij de 

almachtige noemen, hoogverheven.  
Een God waarvan wij denken dat Hij verantwoordelijk is voor alles wat gebeurt of dat Hij 

op zijn minst toelaat inclusief het lijden dat soms zo pijnlijk treft.  
Dit beeld van God heeft Jezus verlaten en laten zien dat we God veeleer een nederige God 

mogen noemen.  
Een God die, zoals uit vele Bijbelverhalen blijkt, trouw is aan: “Ik heb het lijden van mijn 

volk gezien en ik draag de Naam, ik zal er zijn voor jou, hier en nu.”.  
Geen God die je nederig noemt vanuit een neerbuigende welwillendheid, maar een God die 

juist aan de kant gaat staan van kwetsbare mensen met hun goede en hun 
schaduwkanten.  

Een God die ondanks alles trouw blijft en bij ons falen nieuwe kansen biedt.  
Het beeld van het Kerstkind zelf, liggend in een voederbak, is een symbool van het 

kwetsbare kind –de kwetsbare mens- die wij allen toch zijn, wanneer wij ervaren dat het 
lijden en de tegenslag ons leven diep kan raken.  

Zo worden we met onszelf geconfronteerd, maar tegelijkertijd mogen we er ook een 
bemoediging in vinden dat we er niet alleen voor staan.  

Dat we er mogen zijn, vertrouwend op een nabijheid die ons blijvend draagt, die we in alle 

bescheidenheid God mogen noemen die in Jezus het Kerstkind een menselijk gezicht heeft 

gekregen. 
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Geen God ver weg maar dichtbij, een mensen-God !  

 
Zalig Kerstfeest en mooie dagen, zo mogelijk samen met hen die u lief zijn 

 
Seniorenpastor John Rademakers 
 

(telefonisch bereikbaar op 

 0481- 48 15 97 of 
 06 - 49 40 89 65) 

 

Pas op voor Sinterklaas 

Je hoefde enkel maar te zeggen: 

Sinterklaas staat op het dak, 

en dan waren ze gehoorzaam 

en zo lief en zoet en mak. 

 

Pas op voor Sinterklaas,  

hij staat te luisteren misschien 

Pas op voor Sinterklaas, 

hij staat op 't dak en kan jou zien, 

en dan waren ze zo aardig 

en zo lief en zo hulpvaardig, 

maar helaas, helaas, helaas, 

ze geloven nu niet meer in Sinterklaas. 

 

'k Vond mijzelf wel eens een monster 

als ik dreigde met de zak. 

't Was misschien niet pedagogisch, 

maar 't was wel een groot gemak. 

Annie M.G. Schmidt 

 

Oplossing puzzel november 2022 
 
De puzzel van november 2022 is gewonnen door: 

 
in Sancta Maria, Huissen: 

Liesbeth Wouters 
kamer 24D 

   
in Liduina, Bemmel:  

mevrouw A. Hendriks-van Grunning 
appartement 125 

 
in St. Jozef, Lent:  
de heer / mevrouw A. Bens  

appartement 21-1 
        

in St. Jozef, Gendt:  
Carla v.d. Graag 

Hulhuizen 5 
 

Proficiat en u ontvangt binnenkort uw prijs!  

 

Oplossing 

LIEFKOZEN 
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Gezondheidshoekje 

Jaarwisseling 
 
Zo ben je voorbereid op oogletsel, brandwonden en 

alcoholvergiftiging tijdens oud en nieuw 
 

Liefst 132 mensen liepen tijdens de afgelopen jaarwisseling letsel aan 
één of beide ogen op door vuurwerk. 
De meeste Nederlanders hebben geen idee wat ze moeten doen als ze vuurwerk in hun oog 

krijgen. 
Met de tips hieronder ben jij wèl voorbereid op ongelukken tijdens oud en nieuw. 

 
Vuurwerk in je oog 

 
Vuurwerk springt, schiet in het rond en stuitert. 

Het blijkt dat van alle mensen die oogletsel oplopen tijdens oud en 
nieuw, maar liefst 61% omstanders zijn. 

 
Ook naar vuurwerk kijken kan dus gevaarlijk zijn. 

Zet daarom een vuurwerkbril op en doe dit ook bij je kinderen. 
 

Krijgt iemand vuurwerk in het oog, maar zijn er verder geen verwondingen?  
Is het oog nog intact en de pupil rond, dan moet het buskruit eruit. 

 
• Trek het onderste ooglid zachtjes naar beneden, laat het slachtoffer omhoog kijken en 

spoel het oog met een rustig straaltje water (druppelend). 
Neem daarna contact op met de huisartsen(post). 

 

• Is het oog niet intact (vervormde pupil, bloed in het oog)?  
Bel dan 1-1-2 en volg de aanwijzingen van de meldkamercentralist op. 

 
Behalve ogen gaan er ook iedere jaarwisseling weer vingers en handen verloren door 

vuurwerk. 
Zie je zoiets gebeuren, hou dan het hoofd koel, bel 1-1-2, wikkel de afgerukte vinger of 

hand in een steriel kompres of verband. 
 

Brandwonden tijdens oud & nieuw 
 

Hete olie over je hand krijgen bij het oliebollen bakken. 
Ongemerkt met je mouw in een brandende kaars hangen. 

Een vuurpijl die van koers verandert. 
 

Wat doe je als je een brandwond oploopt? 
 

• Koel de brandwond gedurende 10 tot 20 minuten met lauw 
water. 

 
• Haal kleding, voorzover die niet aan de wond plakt, weg. 
 

• Bel of laat 1-1-2 bellen bij ernstige brandwonden. 
 

• Dek de wond af met niet-klevend verband (snelverband). 
 

Ga je oliebollen bakken? Houd dan een blusdeken in de buurt. 
Brandende olie blus je niet met water.  
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Alcoholvergiftiging 

 
Champagne hoort er natuurlijk bij op oudejaarsavond, maar soms kan iemand nèt iets te 

enthousiast zijn met alcohol. 
Verandert het gedrag erg of is de persoon misselijk en geeft hij/zij over?  

Raakt iemand misschien zelfs bewusteloos door de drank? 
 

• Bel direct 1-1-2 als iemand niet reageert als je hem/haar aan de schouders schudt of 
aanspreekt. 

 
• Leg een slapend of bewusteloos slachtoffer op de zij (stabiele zijligging), zodat hij/zij 

niet kan stikken in het eigen braaksel bij overgeven. 
 

• Laat iemand zijn/haar roes uitslapen maar hou de ademhaling in de gaten. 
 

Hoe voorkom je ongelukken met vuurwerk? 
 
• Steek het vuurwerk niet los in je jas- of broekzak of in een openstaande tas. 

 
• Gebruik een aansteek-lont, sigaar of sigaret om je vuurwerk aan te steken. 

Géén aansteker of lucifers, hiermee kun je de lont per ongeluk 
halverwege aansteken en heb je geen tijd om weg te komen. 

 
• Steek nooit vuurwerk uit de hand af. 

 
• Steek vuurwerk dat niet ontploft nooit opnieuw aan. 

De lont is waarschijnlijk veel korter dan van het originele 
vuurwerk en daarmee gaat het veel sneller af. 

 
• Laat omstanders minstens zes meter afstand houden. 

 
• Draag een veiligheidsbril en zorg dat omstanders er ook een 

dragen. 
 

Sterretjes zijn ook vuurwerk 
 
Sterretjes, door velen gezien als kindervuurwerk en zelfs misleidend ‘koud vuur’ genoemd, 

leiden tot de meeste ongelukken bij legaal vuurwerk. 
Omdat de vuurdeeltjes heel klein zijn, voelen ze als speldenprikjes, maar het hart van het 

vuur kan wel 1100 graden heet worden. 
 

Pas dus op met synthetische kleding en pak nooit zomaar een net uitgebrand sterretje in 
het midden vast. 
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Agenda Evenementen december (Lingewaard) 
 

 
10 december 

 
Huissen bij Kaarslicht 

Locatie: in het centrum van Huissen 
 

10 en 11 december 
 
Kunstexpositie Bemmel 

Locatie: Kasteel De Kinkelenburg 
 

11 december 
 

Kerstmarkt Bemmel 
Locatie: in het centrum van Bemmel 

 
17 december 

 
Sfeervol Kerstconcert Jubilate Gendt 

Locatie: de Leemhof Dorpstraat, Gendt (van 20.00 – 22.00 uur) 
 

18 december 
 

Kerstmarkt Doornenburg 
Locatie: op de voorburcht van Kasteel Doornenburg 

 
25 december (kerststal) 
 

De kerststal van de Zandse Kerk is de grootste van Gelderland. 
De kerststal blijft een trekpleister voor jong en oud. 

In de kerstperiode kun je de kerststal dagelijks bekijken. 
Locatie: Stichting de Zandse Kerk, van Wijkstraat 33, Huissen 
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Hoe het Sinterklaasfeest is ontstaan 
 

Het Sinterklaasfeest met cadeaus en snoepgoed wordt op veel verschillende manieren 

gevierd, bijvoorbeeld met een surprise of een pakjesavond.  

Maar hoe is het Sinterklaasfeest ontstaan? 

Sint-Nicolaas van Myra 

 

Het Sinterklaasfeest is afkomstig van Sint-Nicolaas van Myra, een gelovige die leefde in de 

derde en vierde eeuw na Christus in Turkije, dat toen Klein-Azië heette.  

Volgens de legende is Sint-Nicolaas een kindervriend.  

Zo zou hij drie levenloze jongetjes weer tot leven hebben gewekt. 

 

De schoen zetten 

 

Op 5 december 1427 werd door armere mensen voor het 

eerst de schoen gezet in de Utrechtse Sint-Nicolaaskerk.  

De rijken stopten wat in de schoenen op 5 december en 

een dag later werd de opbrengst verdeeld onder de armen.  

Vanaf de zestiende eeuw zetten kinderen hun schoen 

thuis.  

De schilder Jan Steen legde dit vast in het schilderij het 

Sint-Nicolaasfeest.  

Vaak kregen de kinderen, naast een cadeautje, snoepgoed 

in hun schoen, zoals pepernoten en speculaas.  

Wanneer je een zakje zout of een roe in je schoen vond, 

betekende dit dat je te oud was voor het Sinterklaasfeest. 

 

Zichtbaar op straat 

 

Tot halverwege de negentiende eeuw was Sint-Nicolaas een kindervriend die niet zichtbaar 

was.  

Tegen 1850 trad hij op in het openbaar in bisschopskleren.  

Later werd hij vergezeld door zwarte piet, die de rol van de bestraffer op zich nam en de 

roe vasthield.  

Tot 1850 kwam zwarte piet niet in de verhalen van Sinterklaas voor.  

Tegenwoordig heeft Sint meerdere Pieten en zijn de Pieten niet meer zwart maar gekleurd. 

 

Pakjesavond 

 

Pakjesavond op 5 december werd na de Tweede Wereldoorlog steeds grootser doordat de 

welvaart in Nederland toenam.  

De schoen werd bovendien steeds vaker gezet.  

Sinterklaas transformeerde van een magische brenger tot een opa-achtige kindervriend. 

Daarnaast werd Sinterklaas ook meer een familiefeest in plaats van alleen een kinderfeest. 

Op pakjesavond worden Sinterklaas-cadeaus vaak gepresenteerd met een surpise en een 

gedicht van de Sint.  
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Nationale Dag van de Vrijwilliger (7 december) 

Ieder jaar vindt op 7 december de Nationale Vrijwilligersdag plaats.  

De Dag staat in het teken van de vrijwilliger.  
Een uitgelezen kans voor organisaties om vrijwilligers te bedanken voor 

hun inzet.  
Dat kan met een cadeautje, een feest, een uitstapje of een kaartje met 

een compliment. 
 

De Dag is ingesteld om aandacht te vragen voor al die vrijwilligers, mantelzorgers en 
andere actieve burgers die zich onbetaald inzetten voor andere mensen of goede doelen. 
Gemeenten en andere instellingen organiseren vaak op deze dag huldigingen of andere 

activiteiten om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 
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Dag van de Vrachtwagenchauffeur (8 december) 
 

Zonder vrachtwagenchauffeurs stort de wereld in!  
Niet overdreven.  

De supermarkten? Binnen een dag niks meer in huis.  
Tankstations? Zeg maar dag tegen uw mobiliteit.  

Iedere sector, van de primaire tot de tertiaire, is ergens via een diepe keten afhankelijk 
van vrachtwagens en hun chauffeurs.  

Daar mogen we best eens bij stilstaan, en dat doen we dit jaar op 8 december, tijdens de 
Dag van de Vrachtwagenchauffeur! 
 

De Dag van de Vrachtwagenchauffeur is in 2019 opgericht 
door verschillende belangenorganisaties 

zoals TLN en VVT en door vakbonden als de FNV en CNV.  
De dag wordt jaarlijks gevierd op de eerste donderdag na 

Sinterklaas.  
Dit jaar is dat op 8 december. 

 

De bedoeling van de dag is om aandacht te vragen voor de vaak ondergewaardeerde rol 

van vrachtwagenchauffeurs in de huidige samenleving, want ondanks hun essentiële werk 
worden ze nog vaak beschimpt.  

Dat de sector ook onder grote druk staat door automatisering speelt op dagen zoals deze 
ook mee.  

 
De Dag begint op het Truckstar Festival in Assen. 

 
Ook hebben verschillende bedrijven zoals supermarkten of 

autoleveranciers en winkels aangegeven chauffeurs op een of 
andere manier in het zonnetje te zetten.  

 
 

 

 

 

Kerstmis 
 

In tijd van nacht en duisternis,  

is licht een groot gemis.  

Laat dan Kerst, het feest van het Licht,  

de vrijheid terugbrengen op ieders gezicht.  

Ik heb daarom een wens voor iedereen,  

een mooie Kerst met lieve mensen om je heen.  

Mensen die van je houden om wie je bent,  

in wie je misschien een stukje van jezelf herkent.  

Laat merken dat je om die mensen geeft,  

dat je samen met hen iets moois beleeft.  

Voel de warmte die dat alles brengen kan,  

geniet van de liefde tussen ouders, kinderen, vrouw en man.  

En vergeet niet om al de liefde die je hebt gekregen,  

aan iedereen die het nodig heeft door te geven.   
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Dag van de mensenrechten (10 december) 
 

De Dag van de mensenrechten wordt elk jaar gevierd op 10 december, omdat op die dag in 
1948 de Universele Verklaring van Rechten van de Mens werd aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.  
De viering werd ingesteld in 1950 nadat de vergadering alle landen die lid waren van de VN 

uitnodigde om deze gebeurtenis te vieren.  
10 december is een hoogtepunt op de kalender van de Verenigde Naties in New York.  

Elke vijf jaar wordt de mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties uitgereikt, maar ook 
andere mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International of PEN International 
brengen op die dag aandachtspunten of eigen presentaties op het gebied van 

mensenrechten onder de aandacht. 
 

Wat zijn mensenrechten? 
 

Mensenrechten zijn de rechten van de mens.  
Mensenrechten zijn er om mensen te beschermen tegen de macht van de staat en moeten 

ervoor zorgen dat iedereen kan leven in menselijke waardigheid.  
Mensenrechten betekenen bijvoorbeeld dat iedereen een eigen vrije mening mag hebben 

en die kan uiten en dat de overheid niet zomaar geweld tegen burgers mag gebruiken.  
Ook houden ze in dat je recht hebt op onderwijs, op genoeg te eten en een dak boven je 

hoofd.  
Staten hebben met elkaar afgesproken deze rechten voor iedereen te zullen garanderen. 

Voor iedereen, dus ongeacht ras, kleur, geslacht of taal.  
Veel mensen weten niet dat de mensenrechten de basis vormen voor alle wetgeving en 

beleid van de overheid. 
 

Wat betekent de Universele Verklaring? 
 
Formeel werd 10 december tot Internationale Dag van de Mensenrechten uitgeroepen door 

de Algemene Vergadering van de VN op 4 december 1950.  
De Universele Verklaring kwam in het Guinness Book of Records als ’s werelds meest 

vertaalde document.  
De volledige tekst is beschikbaar in 501 talen. Nog veel meer fragmenten zijn beschikbaar 

in andere talen en dialecten.  
Uit de Universele Verklaring kwamen ook tientallen internationale en duizenden plaatselijke 

organisaties voor mensenrechten voort.  
Amnesty International is daar een van. Amnesty heeft in 1998 ook het Guinness Book of 

Records gehaald met een wereldrecord van 13,5 miljoen handtekeningen als 
steunbetuiging aan de Universele Verklaring. 
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Internationale Dag van de Aap (14 december) 

Op de Internationale Dag van de Aap vragen we extra aandacht voor 
de bescherming van de apen.  

Het voortbestaan van apen wordt ernstig bedreigd en de mens is daar 
de grootste oorzaak van.  

Volgens onderzoekers is het vijf voor twaalf en gaat maar liefst 60% 
van de apensoorten de komende 25 tot 30 jaar verdwijnen. 

 
De meeste apen leven in Indonesië, Madagaskar, Brazilië en Congo.  

 
De Orang-oetan wordt helaas ernstig bedreigd.  

Dit komt onder andere door het kappen van bomen in zijn leefgebied, bijvoorbeeld voor het 
winnen van palmolie.  

Het gebied waarin ze leven wordt steeds kleiner.  
 
Houtkap en bosbranden 

 
Het kappen van bomen is een grote bedreiging voor de Orang-oetan. 

Dit zorgt ervoor dat er steeds minder leefruimte overblijft. 
Er wordt regelmatig vuur gebruikt voor het vrijmaken van land, waardoor gebieden in een 

rap tempo ontbost worden. 
Uit cijfers van het Wereld Natuur Fonds (WNF) blijkt dat 70% van het leefgebied van de 

apen op aarde is aangetast. 
Door het verliezen van leefruimte en het gebrek aan voedsel komen de apen vaker in 

contact met mensen. 
 

Orang-oetan als huisdier 
 

Baby Orang-oetans worden gevangen genomen en verkocht als huisdier. 
Hun moeder wordt daarbij vrijwel altijd gedood. 

 
Waarom is het belangrijk om de Orang-oetan te beschermen? 

 
Dankzij hun voorliefde voor vruchten en de lange afstanden de zij elke dag door het bos 

afleggen, spelen Orang-oetans een belangrijke rol in de verspreiding van zaden.  
Een aantal plantensoorten lijkt voor hun bestaan zelfs afhankelijk te zijn van de Orang-
oetan.  

Zo leveren Orang-oetans een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit van het bos. 
 

De mens bedreigt de aap, maar het is –en dat klinkt tegenstrijdig– ook aan ons om het dier 
te beschermen 
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Kortste dag van het jaar (21 december) 
 

De term kortste dag is een aanduiding voor de dag in het jaar op 

de aarde met de kortste tijd 

tussen zonsopkomst en zonsondergang.  

Op het noordelijk halfrond van de aarde valt deze dag elk jaar 

rond 21 december en wordt hij winterpunt genoemd.  

Op het zuidelijk halfrond is het omgekeerd; daar valt de kortste 

dag omstreeks 21 juni.  

 

De kortste dag valt niet steeds precies op 21 december.  

In 2005 bijvoorbeeld was het op 22 december, maar meestal is het een of twee dagen 

eerder en een enkele keer op 23 december.  

Met kortste dag wordt niet de lengte van het etmaal bedoeld (want die blijft natuurlijk 

24 uur), maar de tijd tussen zonsopkomst en zonsondergang. 

 

Dat de tijd ertussen het kortst is, wil niet zeggen dat op die dag de laatste zonsopkomst en 

de vroegste zonsondergang plaatsvinden, want deze vallen niet samen.  

Dit komt doordat de baan van de aarde om de zon geen perfecte cirkel vormt, maar 

een ellips.  

In 2003 kwam de zon het laatst op op 31 december en ging deze het vroegst onder op de 

13e. Er zitten achttien dagen tussen deze twee momenten.  

In het midden van die periode is het verschil tussen zonsopkomst en zonsondergang het 

kleinst.  

 

De kortste dag is ongeveer de dag waarop de zonnewende (winterwende) plaatsvindt.  

Dit winterpunt is het zuidelijkste punt van de schijnbare zonnebaan (ecliptica).  

Deze gebeurtenis luidt het begin van de astronomische winter in. 

 

De langste dag valt op het noordelijk halfrond in de dagen rond 21 juni.  

Op het zuidelijk halfrond begint dan juist de winter. 

Op de noordelijke poolcirkel blijft het op de kortste dag precies een etmaal lang donker.  
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De redactie van  

 

“OP DE HOOGTE” 

wenst u 

 

Vriendschap en Vrede met Kerstmis 
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Recept voor een bijzonder kerstdiner 
 

We moeten even opwarmen, mijn kleindochter en ik. 
Moe maar voldaan ploffen we neer bij de haard met een beker warme chocolademelk.  

We hebben zojuist een stevige wandeling gemaakt. Het was ijzig koud buiten, maar toch 
wilden we deze kans benutten. Zo vaak gebeurt het niet dat er zo’n pak sneeuw valt.  

‘Oma,’ hoor ik het stemmetje van mijn kleindochter, ‘u houdt toch ook heel veel van 
sneeuw?’ 

Ik kijk uit het raam en zie dat uit de loodgrijze lucht nog steeds sneeuwvlokken dwarrelen. 
Ik zuig het beeld in me op: De straat is vol leven. De lantarenpalen zijn nog net niet 
aangesprongen en het lijkt wel of de sneeuw alle kinderen voor het donker nog de straat 

op jaagt.  
Mensen haasten zich naar de winkels voor de laatste boodschappen voor hun luxe 

kerstdiners. Zij lijken het veel te druk te hebben om de sneeuw op te merken. 
‘Ja, meisje’, bevestig ik, ‘oma houdt heel veel van sneeuw en vooral met Kerst.  

Dan moet ik altijd denken aan mijn allereerste, witte Kerst…’ 
 

‘Maartje, Maartje!’ De stem van mijn jongere zusje maakt me wakker.  
Geërgerd trek ik de warme dekens over mijn oren, totdat het tot me doordringt hoe 

opgewekt ze klinkt.  
Ik weet het al weer, het is Kerst.  

Maar Geertje roept heel enthousiast: ‘Er is sneeuw gevallen!’  
Dat laat ik me geen tweede keer zeggen; voor sneeuw spring ik meteen mijn bed uit. 

Geertje heeft gelijk, het is prachtig buiten. Geertje is al aangekleed en ik hijs me ook snel 
in mijn warme kleren.  

Onze wangen zijn roodgekleurd en onze handen tintelen als we 
klaar zijn met het bouwen van een reusachtige sneeuwpop. 

Moeder heeft speciaal voor het kerstmenu wat winterpeen achter de 
hand gehouden.  
Nu komt ze ons er eentje brengen. 

‘Zo’n mooie sneeuwpop verdient een mooie neus,’ lacht ze vrolijk. 
Het is al vier jaar lang oorlog en er is niet veel eten meer.  

Zelfs op onze boerderij wordt het voedsel nu schaars.  
Er komen steeds vaker mensen van heinde en ver om bij ons eten 

te halen. 
Vader en moeder proberen zoveel mogelijk de helpende hand te bieden, want zij vinden 

dat we moeten delen van onze rijkdom.  
Dat vind ik wel een beetje vreemd, we zijn immers helemaal niet rijk.  

Toch snap ik best dat we elkaar nu moeten helpen.  
Daarom twijfel ik nog wat over die peen.  

Maar mama knikt me toe, ze begrijpt wel waarom ik twijfel, maar het mag echt.  
Eén winterpeen voor de sneeuwpop. Omdat het feest is vandaag. 

Met z’n vieren genieten we van ons kerstdiner: hutspot met een klein stukje spek.  
Ik kan me niet herinneren dat iets me ooit zo goed heeft gesmaakt.  

Na het eten loop ik naar het raam en schuif voorzichtig een klein stukje van het 
verduisteringsgordijn opzij.  

Ik wil nog even een glimp van onze sneeuwpop opvangen.  
Ik zie zijn vage silhouet in het maanlicht en ik voel me warm worden van trots. 
Als Geertje en ik de volgende dag verwoede pogingen doen om het erf sneeuwvrij te 

krijgen, zien we twee mensen naderen.  
Moeder heeft hen ook al gezien en komt naar buiten. Ze nodigt hen uit in onze warme 

keuken.  
Het zijn een vader en zijn zoontje. Met open mond luisteren we naar hun verhaal.  

Ze komen uit het westen en zijn al dagen onderweg op zoek naar eten voor hun gezin.  
Er is in de grote steden bijna niets meer te krijgen, vertellen ze. 
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Moeder maakt de logeerkamer in orde.  

De twee gasten blijven vannacht slapen; vooral zoon Kees is te uitgeput om de lange tocht 
naar huis meteen weer te hervatten. 

Die tweede kerstavond eten we weer hutspot, nu met z’n zessen.  
De gasten vallen op het kerstmaal aan en verzuchten: ‘Dit is echt het allerbeste kerstdiner 

dat we ooit hebben gegeten’. 
Na een goede nachtrust en met een gevulde maag, vertrekken de twee.  

Thuis wachten een vrouw en nog drie kinderen op hen.  
Ze krijgen eten mee voor thuis. Het is niet genoeg, beseft vader, maar er is niet meer. 

Ik loop een klein stukje met hen op.  
Dan ziet Kees de sneeuwpop. Hij is er verrukt van. 

‘Heb jij die gemaakt?’ vraagt hij, ‘hij is prachtig, ik heb nog nooit zo’n mooie gezien.’ 
Ik knik trots. Dan nemen we afscheid van elkaar. 

Verdrietig kijk ik hen na, wat heb ik met hen te doen.  
Pas als ik hen bijna niet meer kan zien, draai ik me om.  

Ik kijk recht in het gezicht van de sneeuwpop. Wat staart hij mij opeens verwijtend aan. 
Gemeen bijna. Zijn zwarte kraaloogjes loensen en zijn steentjesmond trekt een scheve 
grijns.  

Maar dat hij zo boosaardig kijkt, komt vooral door zijn neus, weet ik ineens: de grote, 
knaloranje peen. 

In een flits trek ik de peen uit de sneeuwpop en begin te rennen.  
Ik ren zo hard ik kan en roep hard: ‘Kees, wacht!’ 

Als ik hen eindelijk ingehaald heb, duw ik Kees de peen in zijn hand en ren zonder wat te 
zeggen terug naar huis, naar de sneeuwpop.  

Hij ziet er raar uit met dat gapende, zwarte gat in zijn gezicht. Raar, maar hij kijkt niet 
meer gemeen of verwijtend. 

Als Geertje hoort wat er aan de hand is, moeten we heel hard lachen om die rare 
sneeuwman, zo hard dat er tranen over onze wangen biggelen. 

 
Mijn kleindochter slaakt een diepe zucht. 

Ik glimlach om de herinnering.  
En vader en moeder? Ach, wat waren ze trots op ons.  

En wat ben ik trots op hen, nog steeds.  
Niet geld en bezit waren hun rijkdom, maar gastvrijheid en vriendelijkheid.  

Ze deelden er royaal van uit.  
Maar dat zal ik haar later wel vertellen, mijn kleindochter van vijf. 
Ik sta op. ‘Ik ga naar de keuken. Vanavond komen immers jouw papa en mama eten. En 

ook tante Geertje.’. 
Voor de ingrediënten van mijn kerstrecept hoef ik gelukkig niet naar de drukke winkels om 

boodschappen te doen of uren in de keuken te staan, denk ik, terwijl ik de aardappelen 
schil.  

Daardoor heb ik mijn dag aan veel waardevoller zaken kunnen besteden.  
Toch staat mijn gasten vanavond een bijzonder kerstdiner te wachten.  

Een diner naar een zeventig jaar oud recept. 
Ik heb er geen receptenboek voor nodig, ik ken het uit mijn hoofd.  

Het staat voor altijd in mijn geheugen gegrift. 
Ik pink een traantje weg. Dat heb je, met uien… 
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Puzzel december 2022  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Naam:……………………………………………………………………………… 

  
Kamer/appartement:………………………………………………………… 

 
De oplossing kunt u t/m de 12de van deze maand inleveren bij: 

Sancta Maria, Huissen: in de bus van “Op de Hoogte” in de ontmoetingsruimte 
Liduina, Bemmel: in de ideeënbus in de recreatiezaal 

St. Jozef, Lent: in de bus van “Op de Hoogte” bij de ingang van het restaurant 
St. Jozef, Gendt: afgeven bij de receptie 
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