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ln deze'donkere'tlld wlllen wij u door mlddel

van dlt boekle gezelllgheid brengen.

W[ wenscn u veel plerler m€t lezan en puzzelen.



JAaaaaa

De inspiratie voor het maken van dit boekje
kreeg ik van een vrouw waaryan ik helaas
pas geleden afscheid heb genomen.
Ze was té veel alleen.
Ze voelde zelf dat ze een keuze moest maken...
Passief blijven of een weg zoeken om
weer plezier in het leven te krugen.
Ze koos voor het laatste, meldde zich aan
bij Actief-Rijnwoude, de Zonnebloem ,

legde regelmatlg een kaartje en gint
vrijwilligerswerk doen. (Petje af)
Ze kwam weer onder de mensen...

EN GENOOT II
HoiHoi



GENOEG GEKI.AAGD

Tenyosítítto loet ftet zo !

Of het nu op kantoor, in de winkel, in je vriendengroep of in je familie is:
klagers vind je overal. Focussen op kou, op de regen vóór de zonneschijn, op de
file die ze nog voor de boeg hebben in plaats van het stuk dat ze al achter de
rug hebben. Niet leuk voor gesprekspartner of lezer, maar ook ongezond, zo
blijkt.
Klagen is aanstekelijk omdat we van nature meer belang hechten aan negatieve
dan aan positieve gebeurtenissen.
Ontdekt is wie vaak klaagt, vatbaar is voor angstgevoelens en depressies.

Denk positief:
- Focus, niet op het probleem, wel op het zoeken naar een oplossing.
- Oordeel niet te snel over anderen.
- Neem verantwoordelijkheid lets willen veranderen, begin dan bij jezelf.
- Wees je bewust van je geluk Voor elke tegenslag zijn er meevallers.
- Zorg goed voor jezelf Gun jezelf geniet momenten, iets lekkers of een

mooie bos bloemen.

Bekeer de klagers (zonder dat ze het merken)

Leid de klager af, door over iets anders te beginnen.
Geef schouderklopjes, vaak wil de klager gewoon even emotie kwijt
Maak een flauw grapje (wel uitkijken ......)

Verwijs de klager door, is er probleem waar jij niet mee kan helpen.



Gezelligheid rondom het huis.

Hoe gezellig is het als je vanuit je kamer de vogels kan zien die niet vertrekken

naar verre landen, maar hier in onze tuinen blijven of komen overwinteren.

Door een voedselplateau in de tuin of op het balkon te plaatsen maak je grote

kans dat er bezoek komt. Ook een paar vetbolletjes en een zelfgemaakte

pindaslinger worden zeer gewaardeerd.

Tegenwoordig speelt duurzaamheid een grote rol. Een voederplek kun je ook

duurzaam maken. Een slinger rijgen van pel pinda's met daar tussen bijv'

stukjes sinaasappel. Ook met een plastic(pet)fles kun je aan de gang'

Touwtje door de dop, vullen met zaden.

Op de houtenlepels kunnen de vogels landen'

Een leuk klusje om te doen met (klein)kinderen.

Als er dan vogeltjes op af komen wil je natuurlijk

weten welke vogeltjes het zijn....

Bonte vliegenvanger

Koolmees Pimpelmees

Winteíkoning Witte kwikstaàrl Zanglijíer Zwarte kraai

2angvogelr

Zangvogels

Ang[ogels

ElauwboRt

Vink



BOEKENTIPS:

ïtel Schrijver

- Goudenjaren Annegreetvan Bergen
- Rinkeldekink Martine BUI

- Vogels in Nederland Jonathan Elphick
- Het geheime dagboek van Hendrik Groen Hendrik Groen (pseudoniem)

(ook als luisterboek)
- Met Kerstmis zijn we vrij....., Bernadette Verhoef
- De nieuwe Herdrik Groen Hendrik Groen (pseudoniem)
- Amalia Claudia de Breij
- De wereld van onze vogels Hans-Wolfgang Helb

(een blik op hun lascinerende wereld)
- Tureluren en flierefluiten Pim Steenbergen

(in het groene hart)

Uit:

"met Kerstmis z'rjn we vrij"

Al de verhalen van mensen uit Hazerswoude en Koudekerk a/d R'rjn, die de
basis zijn voor dit boek, schetsen een beeld over de oorlog in al zijn facetten.

Ze zijn vast niet te vinden in de geschiedenisboekies maar hebben wel het
leven bepaald van de ouderen van nu.

De nieuwe Henrik Groen:

Hendrik beschrijft de volkstuingebruiken-de tuincontrolecommissie, de fancy
fair, de strijd tussen teitenwollen sokken'en "tuinkabouters- hilarisch en voor
velen herkenbaar!

Tureluren en flierefluiten is een routeboekje met wandelroutes en fietstochten
met diverse streekverhalen.



's Winters is het dé tijd om een lekkere stamppot op tafel te zetten..

Onze 'oudenrvetse' stamppotten staan nog helemaal niet zo lang op ons menu.
Zo'n tweehonderd jaar geleden werd er wel wat op het bord geprakt, maar

door elkaar prakken was uit den boze.

Rond 1870 veranderde dat. De eerste stamppotten bestonden uit veel

aardappels, die waren er volop, en een klein beetje groenten.

Dit is gelukkig veranderd, toen men er achter kwam hoe gezond onze groenten

zijn. Nu hebben we voorjaars-, zomerse-, najaars- en winterstamppotten.

Wintergroenten voor de stamp zijn natuurlijk: Koolsoorten, pompoen, wortel,
ui, paddenstoelen, knolselderij enz.

Met een minimum aan ingrediënten een maximale smaakbeleving neerzetten,

soms kan lekker zóóóóó ontzettend simpel zijn, denk maar eens aan een

heerlijke STAMPPOT met ROERBAKKEN SPRUITJES en een SPEKTAPJE mmmm.

Wegens succes van eerder gehouden kook cursus "PANNEN VOOR MANNEN"

is het plan van Actief-Rijnwoude om in het voorjaar weer te starten met een

cursus.
(info komt in het Groene Hart)



A4íjnyoezíeafhurn
Heeft u hem nog....misschien even zoeken maar het is zo leuk om er weer eens
in te bladeren !

Hoe het allemaal begon..
Het poëziealbum is zo'n 400 jaar gelden ontstaan in de Duitse universitaire
wereld. De studenten die vaak van universiteit naar universiteit zwierven lieten
hun Bijbels signeren door medestudenten en professoren. vaak kwam er naast
de handtekening een klein versje, een opdracht of een tekening.
Al snel werd dit opgemerkt en werden er Bijbels gedrukt met meerdere blanco
bladzijdes. De volgende stap was het drukken van boekjes met alleen blanco
pagina's. De albums werden steeds mooier, ook handelaren en kunstenaars
gingen het gebruiken. Het werd een soort netwerk.
Het album werd een statensymbool, een uiting van een gerespecteerde
vriendenkring en zakenrelaties.

ln het midden van de 19e eeuw veranderde het uiterlijk van het album en de
dames namen het over toen deze ook leerden lezen en schrijven.

uw album is misschien een beetje vergeeld en er zitten wat plaatjes los maar
als u het openslaat komt er vast een glimlach tevoorschijn....zo herkenbaar
weer:

- Familie en voornamelijk vriendinnen schreven zèlf een ,,gedichtje,,

- Er werden steunregels gebruikt om nette rechte lijnen te schrijven
- Op school werd het uitgedeeld en omgeruild
- Sommige juffen of meesters maakten prachtige tekeningen
- Handschriften (prachtige sierletters, onleesbaar of kinderlijk)
- De bladzijden opgesierd met zorgvuldig uitgezochte romantische plaatjes

vooral poesjes en engeltjes met glitter
- Zo jammer als iemand een pen gebruíkt had die doordrukte op het vorige

blad.

Regeltjes als: tip tap top de inkt is op of de datum heeft een hoedje op of een
omgevouwen hoekje ... er werd creatief nagedacht.

Eenmaal weer terug gekregen en bijna vol is het een heerlijk boekje om terug
te denken aan degenen die jou het beste toewensten.

Geniet er van!!



BEWEGEN:

BlUf flt.....dat ls zo belangrljk voor alle mensenl
Er zljn natuurlijk allerlel mogelfikheden om fit te blljven, het eenvoudlgst ls mee
te doen met Nederland in beweglng. Elke werkdag 9.15 uur op NPO2 en 10.15
uur op NPO1. En natuurÍ[k een wandellngetJe, lekker naar buiten. Al ls het
maar een kleln rondje van een mlnuut of 10.
Misschien tref Je nog lemand voor een praat e ook dat doet een mens goed.

Met lemand afspreken om een rondJe te lopen werkt stimulerend want

afzeggen is toch lets wat we llever niet doen ...,. toch?

Tip:
Actief Rljnwoude heeft 4 ommetJes ln dlverse kernen ultgewerkt en op de

webslte geplaatst.

Deze zijn te downloaden: actief-rljnwoude.nl/homepage-actief-rirnwoude
(daar vindt u de ommetjes)

ilJNIi'OUDE

, §omen àoen

Een gesprek met iemand dle ie lief is, is op ziJn tljd ook fljn.

Vertel over hoe je was als kind, was Je gewenst?

Wat was het leuk om te doen toen je klein was?

Aan wie, uit Je jeugd, heb je fijne herinneringen en zou je nog wel eens wlllen

zlen? (misschlen is het wel te reallseren).
Op welke eigenschap van jezelf ben je best trots?
Wat zou Je anders hebben gedaan als Je de t'rJd kon terugdraaien?

(-
f \".-..



Groen:

Alles wat maar enigszins groen blijft is te gebruiken als kerstdecoratie, mensen
met skimmia, hulst en taxus in eigen tuin moeten oppassen voor,,stropers,,
deze struiken zijn n.l. zeer in trek bij veel mensen rond de kerstdagen.

Weet u de betekenis van altijd groene bomen? Klein voorbeeld:

Maretak of mistletoe vredesplant, allesheler.
bevordert de vruchtbaarheid, bant boze geesten uit
en beschermt tegen blikseminslag.

beschermt tegen heksen en het boze oog.

giftig voor mens en dier, maar geeft ook bescherming
tegen heksen.

beschermt en reinigt. Symbolisch voor de overwinning
wordt gebruikt voor het kronen van helden.

beschermt tegen dronkenschap.

Hulst

Taxus

Lau rier

Klimop

Kerstzegels:

Dít idee komt uit Denemarken. Een postbediende kwam in het begin van deze
eeuw op het idee speclale zegels uit te geven rond kerst. Naast het normale
tarief zou er een extra geldbedrag op komen om goede doelen speciaal te
steunen, Speciaal voor het bestrijden van de tuberculose. Ook andere landen
namen dit idee over.
Tegenwoordig verstaan we iets anders onder kerstzegels. Om de verkoop te
stimuleren werd het tarief aangepast van de zegels en zijn ze geldig gedurende
de kersttijd en gebonden aan bepaalde voonryaarden.
Na de kerst mogen ze alleen nog gebruikt worden om bij te plakken tot de
vereiste porto.

WEETJES....,



OORSPRONG

Kerstboom heidens gebruik.

De Germanen versierden eeuwen geleden (dennen)bomen.

(deze bomen stonden symbool voor vruchtbaarheid) om de boomgeesten

gunstig te stemmen. De christenen vonden dit heidens gebruik maar

belachelijk. En toch namen ze het, wetiswaar met een andere symboliek, in de

16e eeuw toch over. De kerstboom stond voortaan symbool voor kennis, goed

en kwaad. Maar de boom bleef wel netjes buiten I Pas na de Tweede

Wereldoorlog mocht de kerstboom eindelijk in de woonkamer.

Protestants kerstfeest

Kerstochtend. De kerkklokken nodigden de kerkgangers uit om naar de

kerkdienst te komen. Uit volle borst zong men de kerstliederen, psalmen en

gezangen mee. Na de dienst chocolademelk met een kerstkransje of een

krentenbol. De warme maaltijd met kerst bestond meestal uit soep, aardappels

en Broenten en vaak haas, (eigen)konijn of een gekruide rollade mmmmmm.

De Bijbel kwam te voorschijn en het kerstverhaal werd voorgelezen. Ademloos

werd er geluisterd. De kaarsjes in de kerstboom werden aangestoken en

natuurlijk stond er een emmer water en een spons naast de boom, want het zal

maar gebeuren....

Katholiek kerstfeest

Kerstavond. Het is bijna middernacht. Brrr, door de bittere kou naar de

nachtmis. ln de kerk werd in het Latijn een prachtige mis opgedragen, maar

wat was het koud in de onvenrrarmde kerk. Na deze mis kon je blijven zítten

om nog twee (kleinere)missen bij te wonen of je ging naar huis. Eenmaal thuis

lekker opwarmen bij de kachel en samen aan het kerstontbijt. ln de

woonkamer stond een kerststal met daarnaast echte kaarsjes die dan

aangestoken mochten worden. Snel nog wat slapen, want kerstochtend ging je

weer naar de mis. Even een wandelingetje of een spelletje want's middags was

er lof (korte dienst met gezang) Na deze mis zette moeder een 'normale

maaltijd' op tafel met als luxe vaak (eigen) wild of een sappige rollade.



- Kerst begon pas als Sinterklaas weer naar Spanje was (zodat je het met
Kerst nog niet spuugzat was).

- De kerstster hing (meestal) als eerste voor het raam, vastgezet met een
stevige paperclip)

- De boom (was voor binnen) vaak te breed, ongelijk en per definitie te
groot.

- Ouders deden, bijna altijd, hun hele leven met dezelfde kerstversiering.

- De kleurkeuze was eenvoudig: rood met zilver of rood met goud.

- Opgeleukt met fröbels van vilt, breisels en engeltjes van taartvelletjes
met kantrand.

- Je droeg je mooiste kleren liefst met een haarversiering.

- Jeuk van het engelenhaar en er toch niet af kunnen blijven.

- De dubbele editie van de radiobode met daarin een
'feestelij ke programmeringl

- De poes poepte zilver omdat ze van de slingers had gegeten.

- Uitleven met spuitsneeuw op de ramen en moeder kwaad, later kwam je
erachter waarom.... Spuitsneeuw op een raam is een crime.

- Door school werd meestal een toepasselijk boekje cadeau gegeven, vaak
was de inhoud zielig maar kwam het toch altijd weer goed.

- volgens moeder waren nieuwe sokken en onderbroeken óók cadeautjes.

- En wat de KNMI ook beweerde.,...we hadden altijd een witte Kerst
(echt???)



* Scheepjes Catona 1.00gram
* Haaknaalden 3 mm
* Wolnaald, steekmarkeerders en rhaar

Bààdscàa - ,*ur=
Gebraikte stekm:
Lossen, halve vasterL vasten en halvc stokjes

Je kunt het boodschappenne$e vergroten door toer 15 vaker te herhalen'

Let op: het boodschappennetje gaat nog iets uithangen als je er gewicht

hangt, dus maak het niet te lang!

Haak 4 lossen, vorm een ring met t halve vaste in de 1e losse

Toer 1: 1 losse, haak 8 halve stokjes in de ring. Sluit de toer met een halve

vaste in de 1e half stokje - 8 halve stokies

Toer 2: 1 losse, haak 2 halve stokies in iedere steek. Sluit de toeÍ met een

haive vaste in de 1o half stokie - 16 halve stokjes

Toer 3: 1 losse, r t half stokje in de 1e steek - 2 halve stokjes in de

volgende steek*, herhaal *-* tot einde toer. Sluit de toer met een halve

vaste in de 1e hàlve stokje - 24 halve stokjes

Toer 4: 1 losse, *1 half stokje in elke van de volgende 2 steken - 2 halve

stokjes in de volgende steek* , heÍhaal *-* tot einde toer' Sluit de toer

een halve-vaste in de 1e halve stokie - 32 halve sto§es

Toer 5: 1 losse, { half stokje in elke van de volgende 3 steken - 2 halve

stokies in de volgende steek* , heÍhaa] *-* tot einde toer. Sluit de toet met

een halve vaste in de lc halve stokie - 40 halve stokies

Toer 6: 1 losse, *1 half gtokje in elke van de volgende 4 steken - 2 halve

stokies in de volgende steek* , herhaal *-* tot einde toer. Sluit de toer met

een halve vaste in de 1e halve §to§e - tl8 halve sto§es

Toer 7: 1 losse, *1 half stokje in elke van de volgende 5 steken - 2 halve

stokjes in de volgende steek* , herhaal *-* tot einde toeÍ' Sluit de t'oer met

een halve vaste in de 1e halve stokie - 56 halve stokjes

Toer 8: 1 losse, n hatÍ stokje in elke van de volgende 6 eteken - 2 halve

stokjes in de volgende scek* , herhaal *-* tot einde toeÍ' Sluit de toer met

een halve vaste in de le halve stokje - 64 halve stokies

Nu ga je het net-gedeelte haken

Toei 9: haak 2 lossen, * sla 1 gteek over, vaste in de volgende steek' 2

lossen*, herhaal *-* tot einde toer. Flaak een vaste om de eerste 2-Iooeenlus

- 32 logsenlussen

Toer 1O haak 3 lossen, * va§te om de volgende lossenlus, 3 lossen*'

herhaal *-* tot einde toer. Haak een vaste om de eerste 3Jos§enlus

Toer 11: haak 4 lossen, * vaste om de volgende loseenlus' 4 lossen*'

herhaal *-* tot einde toer. Haak een vaste om de eerste tl-lossenlus

Toer 12 haak 5 loss€n, * vaate om de volgende lossenlug' 5 los§en"

heÍhaal *-* tot einde toer' Haak een vaste om de eerste S-loss€nlus

Toer 13: haak ó lossen, * vaste om de volgende lossenlug' 6 lossen*'

herhaal r-* tot einde toer. Haak een vaste om de eerste 6-lossenlus

Toer 14: haak 7 lossen, * vaste om de volgende lossenlus' 7 lossen*'

herhaal *-* tot einde toer' Haak een vaste om de eerste 7'IosseÍ us



Toer 15- 26: haak 8 lossen, ; vaste om de volgende lossenlug g lossen ,
herhaal *-* tot einde toer. Haak em vaste om de eerste g_lossenlus
Toer 27 - ?8t haak T lossen, * vaste om de volgende lossenlug Z losseni,
herhaal *-* tot einde toer. Haak een vastre om de eerste TJoss€nlus
Torl 29 - *, haak 6lossen, r vaste om de volgende lossenlus, 6 lossen ,
herhaal *-* tot einde toer. Haak een vaste om de eerste 6-lossenlus
Toer 31 - 32: haak 5 losseD * vaste om de volgende lossenlug 5 Iossen*,
herhaal *-* tot einde toer. Haak een vaste om de eerste S-lossenlus

ve stokies om de S_losseliin _ half srokie in de
toer (toer niet sluiten met een halve vaste) _

Toer 34: haak een halÍ stose in iedere steek
Toer 35: haak t half stose in de eerste steek. haak 50 lossery sla 25 steken
over - half stokje in de volgende (26.) steek, half stokje in elk van de
volgende 54 stekery haak í) Iossery sla 25 steken over _ halÍ stose in de
volgende (26) steek, halÍ stose in de volgende 53 ste_ken.
Toer 36: haak een half stokje in elke losse of half stokie _ 210 halve stokjes
Toer 37: haak een half stokje in elke steek.
Hecht af en werk eventuele draadjes weg.

lrodig
, -Katoen

.Haatnaald 3 mm

.Vulting
-Satéprikert
-Stopnaald

\'.-...-

MadeinHolland
Trh
lber 1: haak een magische ring en
haal6v(6).
Toer 2i haal2v in elke yastc (12).
Toct 3: haak 1v 2v in volgende
steek (18)

4 t/m 12: 18v. EindB met cln
v"àste en laat een lange draàd

hangen
Vul het tulpje op en vouw de
bovenkantrn naar elkaar toe.
Nsai eel't het midden !"ast, duw
vervolgens de zukanten naar elkaar

en zet deze ool \ràst

§llcl
Haat met d€ kleur groen virsten oln
em satéprilker.

aA

Haak een ketling van 21 lossen.
To€r I I b€gin rranaf d€ 2e losse €n
haal 5v, thst, 1ost, 2hst, 2v Haak
l keerlossc.
Ioet 2r haal 2v, t hstl( 12st, 2hrtk,
2í thv, 2 loss€[ leer het werk en
haak thv tn de le loss€ die Je net
hebt gehaakt
Toar 9: haak 2v, 2 hstk, uí, 2hstl,
3v, kaer hqt werl en haak 1 loÉ§!.
Tolr {: haak 6v, à3th 6s! 2hsu(
2v, 4hv. Hecht af€n laat ecn lange
draad ritt.h

Zet de tulpentnop op de prilC(er en
naai die yast met een aantd steken,
Vouw de onderkant \/'àn het blad

de steel en naaideze vast



bui? Meakvan lief dan
goed. Of flle, lef of fel I

Niei in een
gewoon life,

llodlg
- Katoen
- Haslnaald 3 mm
- Stopnaald
- Vulllng

bat r L (2x)
HaaI rm Lltting mct 20 losscn.
Toer I t/tn ?: 20v + 1 keerlosse (20).

Tocr t Vn ,1: 9v + keeÍloslc (9).

Haak voor- en achteÍkant met een
traste aan elkaar \raí en vul de letter.

It .rI(24
Haal een k€ttint met 7 lossen.

To€r I t/m 31: 7v + ke€rlGs€ (Z).

Haal voor- €n achterksrt met een
vastc aan clkaar vast en vul de letter.

t d.tE(2x)
HaaI een ketting m€t 23 lossen.
foër1t/m7:23v + leeÍlosee (23).

ToeI S t/m 12: 7v + teerlosse (7).

Toer 19 t/tn 19:15v+ keerlosse (15).

Toer 20 Vn 2il: 7v + l(ccrlolic (7)

Toet25 t/n 91:23v + keerlosse (23).

Haal voor- cn achterkant mct een
vaste aan ellaar vast en vul de lcttel.

Ir,t tl(zx)
HaaI een kettint mct ? lossen.

Toer l t/m 12: 7v + krerlosse (7).

To€r 13 t/m 19r 15v + lcerloese (1s).

Toer 20 Vm 24r 7v + Ieerl$se (?).

To€r 25 Vm 31: 23v + leerloss€ (2 3).

Haak voor- en acht rkant mct €m
rraste aan ellaar v8sl en vul de letter



PRAATJESMAKER

ik ben de beste van de klas
ik weet wie Truus Columbus was

ik ken de tafel van half acht
de verleden tijd van dacht

ik loop het hardst van iedereen
nog harder dan de hardste steen
en als ik aan mijn neusje draai
dan ren ik harder dan lawaai

ik ben het sterkst van allemaal !

ik vertel zo een sterk verhaal
'n kilo drop vind ik niet zwaar

wat ik zeg is nooit waar
wel waar...niet waarl..

Refrein

zeurpiet, klopt niet
praatjesmaker, bullebak
gooi je mooie smoezen

in praatjesmakers-pru llenbak !

..-l \--,



Wie heeft de kruiswoordpuzzel uitgevonden?

De eerste kruiswoordpuzzel stond in een Amerikaanse krant.
Arther Wynne verhuisde op 19-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten, waar
hij een baan kreeg bij de krant New York World. Als beheerder van de
puzzelpagina Fun, was het zijn taak om de lezers van vrolijke puzzels te
voorzien. Die bedacht hij voor het eerst in 1913, voor een speciale kersteditie
van de puzzelpagina.

De eerste puzzel lijkt sterk op de puzzel zoals we hem nu kennen, maar dan

zonder zwarte vlakjes.

Elf jaar later verscheen het eerste puzzelBOEKJE daarbij kreeg men een potlood

cadeau. Het werd direct een succes.

Natuurlijk kwamen er ook negatieve reacties op de uitgaven maar al snel

verspreidde de rage zich over de hele wereld.

ln Nederland stond de eerste kruiswoordpuzzel in het Algemeen Handelsblad in

1925,
Het eerste puzzelboekje kwam in 1930 op de mark: de welbekende

------DENKSPORT

Kruistuoord
HORIZONTAAL

en-

ver-

bergen.

vE8ÍtciAl
I drank 2 beginpunt 3 woonschuit 4 aardig 5 podium 5 openbaar ver-

voer ? vruchtbaarmakende stoÍ I et cetera 9 verbinding tussen wal en

schip í0 extra geven 14 Bi.ibelse wouw 16 veóaren 19 eerste wouw
20 rechtop 25 inham aan zee 27 grote auto 30 vochtig 32 haarkÍul

34 decigràm.

,l
3 5 6 1 9 10

1 12

r3 14 15 t6

17 18 19 20 21

22 23 I 24

25 26 z7 2a

29 30 l 32

33 34 35

)7-l



Plaatsnaam puzzel:

I Ziinal die draden even lang? tk weet het niet, ik heb er O*kU-nryrrnVr,*
2 Ze had Els niet uitgenodigd, maar denk je dat het ....

3 Als ik niet bij hem slaag, kan ik altijd nog bij...

4 lk vind de sluis van Antwerpen mooier dan de ...

5 Anna trouwde heer Hugo. ledereen blij...want Anna was...

6 lk houd slechts van zomers, vandaar dat ik voor de ...

7 Het jongetje kwam uit het kolenhok, moeder zei: Kind wat zie je...

8 Met z'n zessen in een MlNl gaat nog, maar je kunt er geen ...

9 lk vertrouw die nieuwe arts niet. lk denk dat ik nog naar ...

10 De buurvrouw van Els zei tegen haar man: ,,ik ben bang dat jij van...,,

11 Mijn trui is versleten. lk denk dat ik een ...

12 De spar stond in de mist, maar de boswachter zag de ...

13 De burgemeester van Ameland ging op bezoek bij de ...

14 Een zak meel per uur wil zeggen dat ik er per dag ...

15 Een schipper zei :,,Als de Maas te laag staat, denk ik dat ik naar de...,,

16 Bij nood moet de kapitein de bel op het ...

17 Een ..... is beterdan een vuil kanaal

18 "Oei", dacht de nudis! ,,als die wesp maar niet op mijn.... ,,

19 De melk is niet bedorven maar wel een beetje...



20 lk kan niet overal zout strooien, omdat ik met een tekort aan.....

21 ls dat de koningin? Ja hoor, ....,

22 ln de Drentse bossen werkt men nog met ...

23 Waarom wilde je die haak rechtbuigen? Nou, ik wil die...

24 Weet jij wat je chef verdient? Nee, we praten niet ....

25 Het fruit ls op. lk denk dat ik maar eens om....

€ €
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Spreekwoorden gevonden op de tekening:

6.

9.--

10.

t2.

16.

19.

20.

22.

23.

77



?4.

26.

27.

28.

29.

30.

32.

33.

34.

35.



Nog even lachen.......

Als je in een vliegtuig zit en jer vliegt over Europ,a, hoe weet je da n dat je boven
Holland bent?
Als het wc-papier hangt te drogen aan de waslijn.

**'i*****

Meester deelde de rapporten uit, Bij Jantje zei hij: "Als je vader clit leest, krijgt
hij er vast grijze haren van".
Jantje: "Nor.r, daar zal hij heel blij mee zijn, want hij in nu helemaal kaal.

*+t*****

Twee spelden wandelen door Moskou.
Pas op', fluistert de ene spelcl tegen de andere,,
achter ons loopt een veiligheidsspeld.

+*+**,t **

'Dokter, zegt de patiënt 'ik hoor maar half
'Hm' zegt de dokter,'we zullen een paar testjes doen.
ZeBt u mij maar na: zesenzes,iig'
'Drieëndertigl

'l'l****,1*
Een blondje zit als een bezetene te breien.
'Waarom brei je zo snelT vraagt haar vriendin.
'omdat ik kiaar wil zijn voordat mijn wol op is.,

,**+++!*!**

AIs mijn vrouw aan het zingen is binnen,
ga ik altijd in de tuin werken,
zodat de buren kunnen zien
dat er geen huiselijk geweld plaatsvindt.

********

Hoe heet de hond van een brandweerman? FIKKIE



Woordritsen

1. Vlees m.es puntje

2. Haar Potlood
3. Motor stil

4. Helm zode

5. Plaat blauw

6. Thee kachel

7. Spot

8. Plank

9. Af
10.Bon

11.Binnen

12.Kat

13.Zee

74.Zon

15.Bikini

16.Draai

17.Hoog

18.Hitte

schade
jaa r

overleg

laken

vakantie

stroom

kooi

8en
kunst

net
handdoek

lade

19,Poeder oom

2o.Warmte water

21.Naald blok

22.Koffie kleed

23.Kaars Punt
24.Vul arie

2s.Kies loos

25.Maag kool

27.Was Put

28.Kinder jas

29.Huis ster

30.Pot age



Herinnert u zich deze nog.......

Welke beroep had Lydie v/d Ploeg in Zeg es A

Wat was uitspraak van de huishoudster aan de telefoon

Welke wijk woonde de familie Flodder

Welke acteur speelde Pipo de Clown

Hoe heette zijn dochtertje

De boeven uit de serie waren

Zijn de broers Rob en Richard familie

Welke typetje speelde Joop Doderer

Wanneer is GTST gestart

Welke 2 acteurs spelen het langst bij GTST

Hoe heet de serie met Rutger Hauer

Welke eeuw speelde de serie zich af

Wat is de langslopende Duitse krimiserie ooit

Waar verdiende je een gouden stuiver

Gepresenteerd door

Bekendste lied van Corrie Konings

Van wie is de bijnaam The King of Rock

De grootste hit van Wham

De zanger van Wham

Wat staat op nr. 1 van Top 2021

Wie speelde de hoofdrol in de Kleine Waarheid

Hoe heette haar broertje

Wie zong Jan Klaasen was trompetter .....

Jan Klaasen liep van

Gert en Hermien zongen over alle



... Ngdeflond
ln de woordenliist bii deze Nederlanders. Bii een voor.
naam moet in hét leÉervel emaam een voornaa-m. De
overgebleven letters vonnen een c Simon Carmiggelt.

1. ... Ab*aleb
2. ... oon Duin
3....Wirzisr
4. ... lapin
5.JanPeter..
6. Darny ...
7. ... Marrslann
8. Job ...
9.Sacl:u...

10. Peter R. ...
11. l*on ..-

12....Vil/rls
13....Jolir,s
14....7a1m
15. ... Reryn
16. Feml<e ...
17. ... Teauar
18. ... MulÀch
19....tun.Roym
20. ... Geel
21.,$t/.es ...
22. ... Líst
23. ... deMol
24....Helwegen
25. ...Ilatdrickx
26. ... ean deYen
27.Max...
28. Iw ...
29. ... dc lteuu)
30. ... Sl',4Íl'l
31. Ji*Em ...
32. ...kaicek
33. Gijs ...
j4. Kaja ...

35. AaÍÍ ...
36. ke ...
37.lxlwn...
38. RdaËl ...

39.C-arice...
40. Rica...
41. ... Alherti
42. ...Holkdn
43. ... Bos

VMGIDTNMDNR
EAAEDRORDDÀ
ERNTRNÀU/REM
RTITDTRTHEVS
ÀKÀEENItCRE
YEKGNRÀTBIS
MET,TIWVTDER
ÀENTBOCÀlSM
NCÀSt.GÀHÀNI
NKOINMSCVRS
MENHEÀCSETT
ÀDESEAHAREN
ÀRI.,LINUNDGE
SÀAI.,,EtUAODT
HARRYHRVNIU
HÀI., INÀMNKRO
UEERDNÀESBH,TZTTOENTARN
TÏVCHUEBLTUÀ
DOMITÀKORHV
EUPOIJVEPHETK
HTGSNOBCERN
ÀEEETIKSGÀE
ÀRNSTEQZEÀV
GDEMHÀIJUSIE
EKEtI, IÏtTTEOL
DEWINTEREAM
STÀÀRT]ESNN



De één kan niet zonder de ander:

Gert T. en

P.de Clown

Jip

J.R.

Jansen

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

en

Corry

Betje W.

V. Abraham

Ernie

Peppi

Simon

Pauw

Barend

Rikkie

Buurman

Romeo

Sa mson

Saskia

Bonnie

John T.

Ard

Wizzy

Fred F.

Johnny

en

en

en

en

en

en

en

enAbbott
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Leuk, als u zoveel mogelijk puzzels kunt oplossen en spreekwoorden herkent.
Zin om mee te dingen naar wat leuke prijzen? Vul dan zoveel mogelijk in en
breng het gehele boekje mee, NAAR DE KOFFTEOCHTEND Op
WOENSDAGOCHTEND ALS WE WEER KUNNEN/MOGEN KOFFIEDRINKEN MET
ELKMR om 10.00 uur in de Ridderhof in Koudekerk ad Rijn.
(het boekje mag natuurlijk ook in de bus gegooid worden op park ypenburg 1 in
Koudekerk a/d Rijn of bij Linda Timmermans Josef lsraëlstraat 7 Hazerswoude-
dorp).

Hopelijk kunnen we eind januari de winnaars bekend maken !!

Wij wensen u veel lees- en puzzel plezier en natuurlijk

fíjtufeestdagen

efl eeTL

yoors?oefrq en gezonl

2022

Namens alle vrijwilligers en bestuur van Actief-Rijnwoude

,.somen àoen



ACTIEF
DOOR

ACTIEF

tn deze'donkere'tlid willen wii u door middel

van dlt boekie gezelligheid brengen'

Wij wensen u veel plezier met lezen en puzzelen'


