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Speelgoed van toen  

 

 
Op 6 december zijn Sinterklaas en zwarte piet terug in het land om aan alle 
kindjes cadeautjes uit te delen. Maar wat kregen de mensen vroeger in hun 

schoentje van speelgoed? 
 

 
  

 Bikkels:  een kootbeentje van een schapen- 

of geitenpoot werd als bikkel gebruikt. Het was 
een echt spel voor meisjes. Toen veel later de 
fiets met fietsketting werd uitgevonden, 
gebruikten mensen ook wel eens de schakels van 
fietskettingen om te bikkelen. Maar eigenlijk kan 
je met heel veel kleine dingen bikkelen zolang 
het maar op je hand past. Denk maar aan 
steentjes of kroonkurken. In sommige landen 
gebruiken ze zelfs kleine zakjes met rijst.  
 

 Hoe speel je het? Neem vijf bikkels in de palm van je hand en houd je andere hand achter je 
rug. Houd je hand laag bij de grond en gooi de bikkels in de lucht. Probeer er zoveel mogelijk 
op te vangen met de rug van je hand (Tip: gooi de bikkels niet te hoog). Gooi deze nu terug in 
de palm van je hand. Heb je er meerdere gevangen? Leg die dan opzij en houd er één over in 
je hand. De bikkels die je niet hebt gevangen moet je nu proberen op te rapen terwijl je je 
bikkel omhoog gooit. (Dus je gooit je bikkel in de lucht, je neemt er eentje van de grond en 
vangt de andere terug op.) 
 
 

 

 Knikkeren: noten, kastanjes, kersenpitten hebben een 

ronde vorm. Het waren de eerste knikkers. Of kinderen rolden 
uit klei een bolletje en lieten dit drogen in de zon. Jongens 
waren heel sterk in knikkeren. 

 
 Hoe speel je het? Maak van je wijsvinger een haakje, daarin leg je een knikker. Zet je vinger 

met de knikker op de grond en plaats je duim achter de knikker. Duw nu je duim hard tegen 
de knikker en schiet de knikker zo weg. 



 
 
 

 Tollen: de tol werd uit hout gemaakt. Soms gebruikte men 

een slakkenhoorntje. Er bestonden verschillende soorten tollen. 
Bij de priktol draai je een touwtje rond de tol en gooi je de tol 
weg terwijl je het touwtje vasthoudt. De zweeptol moet je dan 
weer in beweging houden door er met een zweep tegen te slaan. 
Maar ook een jojo is eigenlijk een soort tol, namelijk een klimtol. 

 
 Hoe speel je het? De priktol: Draai het touw vanaf de ijzeren punt 

naar boven op. Neem het brede deel tussen je duim en wijsvinger 
en richt de punt naar beneden. Neem het uiteinde van het touw goed tussen je overblijvende 
vingers. Gooi de tol met gestrekte arm naar beneden en blijf het touw vasthouden. Plooi je 
arm en haal deze terug naar boven 

 
 
 

 Hoepelen: rond tonnen zat een houten ring. 

Daarmee werden duigen samengehouden. Kinderen 
gebruikten deze als reep of hoepel. Jongens en 
meisjes waren er heel vaardig in. Nu gebruiken we 
ook vaak het binnenwiel van een fiets om reepje te 
lopen 

 
 Hoe speel je het? Plaats de hoepel op de grond. In je 

andere hand heb je een stokje vast. Houd dit recht 
naar beneden en tegen de hoepel aan. Duw de reep vooruit door vooruit te duwen met je 
hand en blijf dicht achter de hoepel. (Tip: je zal merken dat je hand automatisch mee naar 
boven komt met de draaiende beweging van de hoepel. Blijf het stokje dus goed naar 
beneden duwen met gestrekte arm wil je de hoepel niet laten vallen.) 

 

 

Sinterklaasliedje  

Sinterklaas Kapoentje, 

gooi wat in m’n schoentje, 

gooi wat in m’n laarsje. 

Dank u, Sinterklaasje. 

Sinterklaas Kapoentje, 

gooi wat in m’n schoentje, 

gooi wat in m’n laarsje. 

Dank u, Sinterklaasje. 
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De warmte van kerst 

zal je hart en ziel verwarmen 

De hoop van nieuwjaar 

zal je met vreugde omarmen 
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Kerst in verschillende culturen  

 
Kerst in Dakar 
Land: Senegal (West-Afrika) 

Tijdsverschil: - 1 uur 

Oppervlakte land: 196.190 km2 

Klimaat rond Kerst: ongeveer 25 graden 

„Geen sneeuw bij ons tijdens Kerst! Het is juist lekker warm tijdens de kerstdagen. Kerst 

wordt hier in Afrika lang niet zo uitbundig gevierd als bijvoorbeeld in België. Het kerstfeest is 

bij uitstek een Westers feest en dat is lastig vieren in een overwegend islamitisch land als 

Senegal. Wel hebben we het kerstfeest altijd gevierd voor onze kinderen. En onze kerk in 

Dakar grijpt het feest van de geboorte van Jezus Christus altijd dankbaar en met beide handen 

aan om de goede Boodschap te vertellen. Juist met Kerst is het een goed moment om het 

Woord te verbreiden. En dan kan het me niets schelen hoe, wanneer en onder welke 

omstandigheden het gevierd wordt: als de goede boodschap maar verteld wordt. Trouwens, de 

Here Jezus is waarschijnlijk in het voorjaar geboren en helemaal niet in de winter. Dus 

eigenlijk hoort zoiets als een witte Kerst helemaal niet. Maar de wereld vraagt daar niet naar. 

De wereld viert Kerst in december. Dus laten wij die gelegenheid dan met beide handen 

aanpakken.  

Kerst in Senegal is anders dan Kerst in België. Toch lijkt het er soms een beetje op. We 

hebben zelfs kerstbomen hier! Cadeaus worden gekocht en gegeven. Als gemeente komen we 

met Kerst bij elkaar. Vaak maken de kinderen een kerststukje of een kersttekening. We lezen 

een gedeelte uit bijvoorbeeld Lucas 2 en we zingen kerstliederen. Daarna gaan we samen eten 

en spelen we spelletjes. Maar het gebeurt allemaal buiten, want bij ons is het warm met Kerst 

en schijnt de zon. Ik vind het belangrijk dat we als gemeente het kerstfeest vieren, maar we 

hoeven niet onze eigen Belgische cultuur mee te nemen.“ 

Kerst in Los Angeles 
Land: Verenigde Staten 

Tijdsverschil: - 9 uur 

Oppervlakte land: 9,3 miljoen km2 

Klimaat rond Kerst: winters: ongeveer 6 graden 

„De Amerikaanse manier van Kerst vieren, is enorm uitbundig. Amerikanen noemen deze tijd 

hun ‘Holiday Season’ waarin ze massaal opgaan en zich als het ware onderdompelen in de 

kerstgezelligheid. Overal waar je kijkt, zijn er lichtjes, versieringen en grote kerstbomen met 

pakjes eronder. Het begint allemaal al halverwege november. Thanksgiving Day is eigenlijk 

de officiële start van de kersttijd. Het hoogtepunt van het kerstfeest is voor christenen de 

geboorte van Christus. Veel Amerikanen zijn erg gelovig en zien dit als een tijd om te 
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evangeliseren. Onze kerk is daar erg mee bezig. Dit jaar worden 15.000 mensen verwacht in 

de kerstdienst. Daarnaast zijn er veel feestelijkheden en staat het samenzijn met familie 

centraal. Er wordt inderdaad veel gegeten en natuurlijk liggen op kerstochtend de cadeaus 

onder de kerstboom. 

Een typisch Amerikaans kerstgerecht is er niet, maar er zijn eigenlijk drie grote favorieten: 

honey roasted ham, roasted turkey en roast beef. Met daarbij mashed potatoes en een 

zelfgemaakte pumpkin pie. 

 

Kerst in Wellington 
Land: Nieuw-Zeeland 

Tijdsverschil: + 12 uur 

Oppervlakte land: 270.000 km2 

Klimaat rond Kerst: ongeveer 25 graden 

„Doordat het hier hartje zomer is met Kerst, is de hele sfeer zo anders. Ik hoor Europeanen of 

Amerikanen die hier wonen wel eens klagen over heimwee naar vroeger rond de kerstdagen: 

naar de sneeuw, de kou en de warme chocolademelk. Hier zijn het de barbecues en de 

picknicks in plaats van een gezellig gedekte tafel bij de kerstboom en de open haard. Mede 

door het warme weer steekt lang niet iedereen zich in zijn deftige kleren... Toch merk ik wel 

dat veel mensen proberen om de winterse sfeer binnen te halen. Kerstbomen zijn er genoeg, 

kerstlichtjes binnen, maar ook vooral buiten. Er wordt sneeuw op de ramen gespoten en de 

winkels liggen vol met winterse kerstversiering. Het blijft voor veel mensen toch een raar 

gebeuren waar ze zelf om moeten lachen. Niemand weet hier raad met de Kerst, denk ik wel 

eens... En toch beginnen mensen in september al grote hoeveelheden cadeaus in te slaan. Op 

kerstmorgen worden die dan snel uitgepakt, en dan – generaliserend gesproken – gaan de 

vrouwen de keuken in voor het klaarmaken van alle salades en sausjes, de mannen kunnen 

nog even rustig aan doen. Het grappige is dat juist de mannen toch vaak het gevoel hebben dat 

zij de belangrijkste rol spelen in het kerstdiner: zij braden namelijk de biefstukjes, 

hamburgers, kip en andere lekkernijen op de luxe barbecues. Naast de barbecues zijn ook de 

Engelse ‘roasts’ nog steeds populair, een grote kalkoen in de oven met aardappeltjes, 

pompoen, zoete aardappels (kumura), ui, enzovoort. En ook de Xmas-pudding met Brandy 

sauce is volop te koop, als het niet thuis gemaakt wordt. 

De tweede kerstdag heet hier net als in Engeland Boxingday. Op die dag rennen veel mensen 

alwéér naar de winkels met de ellenlange rijen voor de kassa want dan is het uitverkoop! Het 

is niet te geloven.  

Er is minder romantiek in Nieuw-Zeeland doordat het geen winter is, dat zeker. Maar de 

hoeveelheid versieringen en cadeaus is er niet minder om. Sommige huizen zijn zelfs te 

bezichtigen voor een dollar of iets dergelijks en er worden prijzen uitgereikt welk huis er het 

mooist uit ziet.  

 



 



Bewonersnieuws 
 

 
We namen afscheid van Robert Stevens. We wensen zijn familie en vrienden veel sterkte 
toe. 
Mariette Traweels heeft ons verlaten en is verhuisd naar een ander Woonzorgcentrum. We 
hopen dat ze zich daar snel thuis voelt. 
 
We mochten ondertussen ook twee nieuwe bewoners verwelkomen: 
Magdalena Borlé en Hedwige De Coninck. We heten hen van harte welkom en hopen dat ze 
zich snel thuis voelen. 
 
 
 
 
 
 

Verjaardagen 

 

Geel: 
12/12  Maria Cromheecke 
28/12  Rachella Braet 

 
Paars: 

21/12  Cecile Van Parijs 
31/12  Denise Bonte 

 

Rood: 
12/12  Willy Rotsaert 
22/12  Magdalena Van Haecke 

 

Groen: 
18/12  Gaston Vandenbon 
20/12  Erna Gijsel 
30/12  Simonne Sneppe   

 





 
 
Don 1 dec  14u30  Kwis 
Vrij 2 dec   14u30  Filmnamiddag 
 
Maa 5 dec   14u30   Kaartbingo 
Din 6 dec   17u00  Sinterklaasbuffet 
Don 8 dec   14u30  Kerstversiering 
Zat 10 dec    Kerstmarkt 
 
Din 13 dec   14u30  Bingo 
     Stoofvlees met frietjes door personeel 
Don 15 dec   14u30  Samen zingen op het rode tapijt 
Vrij 16 dec   14u30  Gebruikersraad 
 
Maa 19 dec  14u30  Optreden Roland Van De Velde 
Din 20 dec   14u30  Kerstfilm 
Don 22 dec   14u30  Kerstviering in de cafetaria 
Vrij 23 dec   14u30  X-box 
 
Din 27 dec   14u30  Van oud naar nieuw… 
Don 29 dec   14u00  Verjaardagsfeest 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
Don 1 dec     Belevingsactiviteit: ‘Oh, kom toch eens kijken’ 
 
Maa 5 dec   15u00  Kooknamiddag: Marsepein maken 
Din 6 dec     Sinterklaas op bezoek 
   17u00  Avondbuffet Sinterklaas 
Woe 7 dec   15u00  Bloemschikken: Kerststukjes en kerstballen 
Don 8 dec     Kerstboom versieren 
Zat 10 dec     Kerstmarkt 
 
Maa 12 dec   14u30  Geheugenkoor 
Din 13 dec   14u30  Bingo 
Woe 14 dec  15u00  Bewegingsnamiddag 
Don 15 dec  15u00  Samen zingen op het rode tapijt 
 
Maa 19 dec   14u30  Optreden Roland Van De Velde 
Din 20 dec  08u30  Ontbijtbuffet 
   13u00  Uitstap Bomberna 
Don 22 dec   14u00  Kerstviering in de cafetaria 
Vrij 23 dec   14u00  Kerstfeest op de afdeling 
 
 
 

 
 
 
 

   



 
 
Don 1 dec   15u00  Marsepein maken 
Vrij 2 dec   15u00  Sinterklaasbrieven schrijven 
 
Maa 5 dec  15u00  Cinema: sinterklaasfilm 
Din 6 dec     Sinterklaas op bezoek 
   17u00  Avondbuffet Sinterklaas 
Woe 7 dec  15u00  Kerstboom versieren 
Don 8 dec  15u00  Kerstkaartjes maken 
 
Maa 12 dec  15u00  Geheugenkoor 
Din 13 dec   14u30  Bingo  
   13u45  MDO 
Woe 14 dec  14u30  Creanamiddag kerst 
Don 15 dec   10u00  Project koken: Koeietong 
   15u00  Samen zingen op het rode tapijt 
Vrij 16 dec   15u00  Bloemschikken kerst 
 
Maa 19 dec   14u30  optreden Roland Van De Velde 
Din 20 dec   08u30  Ontbijtbuffet 
   13u00  Uitstap Bomberna 
Woe 21 dec  15u00  Kerstfilm 
Don 22 dec   14u30  Kerstviering in de cafetaria 
Vrij 23 dec   09u30  Voorbereiding Kerstfeest  
   15u00  Kerstfeest op de afdeling 
Zon 25 dec    KERSTMIS 
 
Maa 26 dec  14u30  Spelnamiddag 
Din 27 dec  08u30  Ontbijtbuffet 
Woe 28 dec  14u00  Van oud naar nieuw… 
Zat 31 dec     OUDEJAAR 

 

 


