
 

 

      

Algemeen 

Dit is de laatste uitgave van het ABO-Nieuws in 2020.                                                   

Het bestuur bedankt alle vrijwilligers, donateurs en deelnemers aan onze activiteiten, voor 

hun inzet en deelname. Ook gaat onze dank uit naar alle instanties die zich flexibel 

hebben opgesteld bij het gebruik van de accommodaties en met ondersteuning op diverse 

vlakken. Al is het anders dan in voorgaande jaren, toch wensen wij u allen fijne kerstdagen 

en een goede jaarwisseling. Wij hopen u, zodra het coronavirus dat toelaat, in het nieuwe 

jaar weer in gezondheid te ontmoeten bij een van onze activiteiten.  

 

Voor nu, het ABO-Nieuws van december, vooral in het teken van Sint en kerst.  

 

 

Terugblik activiteiten 2020 

Het was een bijzonder jaar, niet alleen voor ABO, maar voor iedereen in Nederland. Dit 

jaar zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin het coronavirus heeft toegeslagen. Het 

virus heeft veel leed veroorzaakt op allerlei vlakken en ons geconfronteerd met het feit dat 

je als samenleving af en toe machteloos bent.  

 

Als gevolg hiervan hebben wij, als ABO, onze activiteiten in maart stilgelegd, 

respectievelijk beperkt of anders uitgevoerd, zoals de hulp bij de belastingaangifte. In de 

zomer werd een aantal overheidsmaatregelen verlicht en zijn we voorzichtig weer 

begonnen met onze activiteiten: Wel met de nodige voorzorgsmaatregelen! Helaas 

hebben we alle activiteiten in oktober weer stil moeten leggen als gevolg van een fikse 

toename van het aantal besmettingen. Wanneer we weer kunnen starten is onbekend op 

dit moment. Uiteraard houden wij u op de hoogte.   

 

Omdat er zo weinig contact overbleef, hebben wij in het afgelopen jaar geprobeerd u te 

verrassen door het ABO-Nieuws ook in de vakantieperiode te laten verschijnen en het blad 

te vullen met extra informatie en puzzels. 

Ook hebben wij, met dank aan onze vrijwilligers, in het voorjaar de meeste van onze 

donateurs persoonlijk gebeld met de vraag; hoe gaat het met u. In de aanvang van de 

herfst hebben wij bij al onze donateurs in het kader van de Nationale Ouderendag en de 

week van de Ontmoeting een kaart bezorgd met een herkenbare boodschap. Ook hier 

weer met extra inzet van onze vrijwilligers.  

 

De activiteiten die wij normaal organiseren, bezorgen velen afleiding, plezier of bieden 

ondersteuning. Daarom gaat het ons aan het hart dat we dit jaar zo weinig hebben kunnen 

doen. Uiteraard gaan wij er (heel optimistisch) van uit dat we ergens in volgend jaar weer 

kunnen starten. Wij, dat zijn alle ABO-vrijwilligers, zijn er klaar voor. U ook?                                                                                                    
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De Sint 

Een verhaal van Simon Carmiggelt (07-10-1913 / 30-11-1987) over Sinterklaas. Als u dit 

leest, probeert u zich dan de verteltrant en de humor van Carmiggelt er bij voor te stellen. 

 

Een oude man haalt herinneringen op aan Sinterklaas uit zijn jeugd (met Zwarte Piet!).  

 

“In de hal van Madame Tussaud in de Kalverstraat zat Zwarte Piet gehurkt voor drie zeer 

kleine jongetjes en vroeg: “Kunnen jullie zingen van Sinterklaas kapoentje?”- “Ja Piet,” 

antwoordde een van de drie geïmponeerd. Je kon zien dat hij ervan overtuigd was met de 

enige echter Zwarte Piet te doen te hebben, terwijl de mensen die er omheen stonden 

duidelijk zagen dat deze Piet gespeeld werd door een meisje. “Nou, zing dan maar,” zei 

ze. Ze deed zelfs geen moeite haar sopraan wat te drukken. “Sinterklaas kapoentje…” 

hieven de jongetjes braaf aan.  

 

Het duplicaat van de portier naast de kassa keek onbewogen, maar het origineel bij de 

deur glimlachte net als wij. Toen het liedje uit was, kregen 

de jongetjes een handje snoep en verdween Zwarte Piet in 

het wassenbeeldenspel als enige bewegende attractie 

tussen de verstarde groten der aarde. De jongetjes maakten 

zich met hun buit uit de voeten en de toeschouwers 

voegden zich in de rijen der winkelende Amsterdammers.  

 

Ik liep tegelijk op met een oude man, die niet veel meer te winkelen had. “ ‘t Was een 

meisje,” zei hij tegen me. “Ja, dat hoorde ik ook,” antwoordde ik. Hij glimlachte. “Ik heb 

laatst een vrouwelijke Sinterklaas gezien,” zei hij. “Een lachertje. Voor mij tenminste. Maar 

voor de kinderen niet. Als je klein bent, geloof je wat je geloven wilt. Nou ja, als je groot 

bent ook. Maar dan gaat het om andere dingen.” 

 

Terwijl we verder liepen dacht ik aan mijn kindertijd. Eerste klas lagere school. Ik geloofde 

niet meer. Sinds kort. En ik wist welke meester Sinterklaas speelde en welke jongen uit de 

hoogste klas verscholen was achter het mombakkes van Zwarte Piet, waarvan de mond 

ernstig was beschadigd, omdat hij zijn functie misbruikte door zelf voortdurend pepernoten 

te eten. En toch beefde ik van angst, toen ik uit de bank moest komen om Sinterklaas een 

handje te geven en sloeg mijn stem over van de zenuwen bij het zingen van een liedje, 

waar hij om vroeg.  

 

“Toen ik nog klein was, zag je Sinterklaas niet zo 

gemakkelijk,” zei de oude man. “Nou hebben kinderen de 

intocht. En hij verschijnt elk ogenblik op de tv. Maar toen… 

Wanneer was het?” Hij dacht even na. “De winter van 

1915,” vervolgde hij. “Ja, ik was toen zes. En mijn broertjes 

waren tien en vier. We woonden in de Indische buurt, hier in 

Amsterdam. En we hadden ‘t niet breed. Maar Sinterklaas 

werd gevierd. Ik was toen op de grens van geloven en niet 

geloven. Tegen mijn vriendjes riep ik: ‘Sinterklaas bestaat 



niet, Dat is een verklede vent.’ Maar toch was ik diep onder de indruk toen ik hem in 

persoon zag. Hij zat in de manufacturenwinkel van Nooy in de Eerste Van Swindenstraat. 

Kent u die winkel? Hij is er nog, geloof ik. Mijn moeder heeft me later verteld hoe we daar 

binnen kwamen. Als je voor minstens ’n gulden kocht, mocht één van de kinderen op 

vertoon van de kassabon Sinterklaas een handje geven. En dan kreeg zo’n kind een 

presentje.” 

 

Hij keek me van opzij aan. “Een presentje,” zei hij. “Een 

afgestorven woord. Net als versnapering. Mijn moeder kocht 

drie theedoeken aan één stuk. Zelf doorknippen en zomen. Dat 

kostte net genoeg voor zo’n heilige kassabon. Mijn broertje van 

vier was de uitverkorene. Want die geloofde nog helemaal. Ik 

was alleen maar zenuwachtig in die winkel. Het duurde een 

hele tijd eer mijn broertje aan de beurt was. Vanuit de verte 

zagen we dat hij een handje kreeg. En zo’n kleurboekie van 

één cent. Dat bestond toen – iets van één cent. Helemaal 

stralend kwam hij bij ons terug. Hij had een wonder 

meegemaakt. ‘En,’ vroeg mijn moeder, ‘heeft Sinterklaas nog 

iets gezegd?’ Hij knikte en op een eerbiedige toon antwoordde 

hij: ‘Ja, moe. Hij zei: <Verdorie, wat ’n rij nog.>”   

 

- - - - - - - - - 

 

Oplossing zoek de plaatsnamen in ZUID - HOLLAND 
Volg de tekst van het verhaal:  
Haastrecht, Heenweg, Achthuizen, Waarder, Zevenhuizen, Monster, 
Nieuwe Sluis,  Ouddorp, Nieuwland, Poeldijk, Delft, Nieuwveen, 
Barendrecht, Oud Ade, Vierpolders, Zuidland, Boskoop, Gouderak, 
Schipluiden, Gouda, Goedereede,  Nootdorp, Hoek van Holland, 
Westmaas, Meerkerk, Maasdijk, Streefkerk, Valkenburg, Noordeloos, 
Voorburg, Bolnes, Kinderdijk, Ottoland, Rozenburg, Klaaswaal, 
Zwartewaal, ’t Woudt, Ter Aar, Katwijk, Wateringen, Oostendam, Strijen, 
Lexmond, Rijnsburg, Lisse, Wassenaar, Leede (47) 
 

Een van de inzenders merkte terecht op dat Nieuwland in de 
provincie Utrecht ligt. Anderen hadden een extra plaats gevonden, soms een niet 
bestaande, maar ook een wel bestaande zoals de Pan dat bij Katwijk ligt.   
Uiteindelijk zijn de prijsjes gegaan naar de 3 inzenders met de meeste goede  antwoorden, 
dat zijn de heer Drabbe, mevrouw Van Emst en mevrouw De Vries.  

Verder hebben we ook positieve reacties (zonder oplossing) gekregen op de soort puzzel. 
ABO hoort dit graag, want zo weten wij wat een aantal van u leuk vindt. En daar is het ons 
om te doen.  

 



Decemberpuzzel 
 

Vul de woorden in. In het volgende ABO-Nieuws treft u de oplossingen aan. Wij zijn heel benieuwd 
naar uw oplossingen!!! Let op, de punten staan voor letters of cijfers.  
Vanaf nu hebben we voor elk ABO-Nieuws met een puzzel een aardigheidje. Dat gaat naar de 
beste inzender of bij meerderen wordt het verloot.  
 

1. Sint komt aan met de  . . . . 

2. Dan rijdt hij verder op zijn . . . . . 

3. Zwarte Piet strooit  . . . . . . . . . . 

4. ’s Avonds zetten de kinderen hun  . . . . . .  

5. Ze zingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6. Zoals de wind waait door de  . . . . . 

7. En hoor wie  . . . . .  daar kinderen 

8. Wie zoet is krijgt  . . . . . . . 

9. Wie stout is de  . . . 

10. De 4 weken voor kerst noemen we de  . . . . . . . . . . . .   

11. De avond voor kerst noemen we . . . . . . . . . .   

12. De kerstdagen vallen altijd op . .   en . .  december 

13. Met kerst branden we veel  . . . . . . . . 

14. In de huiskamer wordt een  . . . . . . . . .   opgetuigd  

15. Tegenwoordig wordt ook  . . . . . .  veel versierd met lichtjes 

16. Kerst is (zonder corona) bij uitstek een  . . . . . . . . . . . .  

17. Veel mensen zitten ’s avonds op 1e kerstdag aan het . . . . . . . . . .   

18. Zoals in het verhaal van Charles Dickens, Scrooge, wordt er 

soms . . . . . . .   gegeten 

19. Het christelijke feest viert de  . . . . . . . .   van Jezus 

20. Er kwamen in dat verhaal 3  . . . . .   uit het  . . . . . .  in de stal op bezoek  

21. Deze mannen heetten  . . . . . . . .   ,  . . . . . .  en  . . . . . . . . . 

22. Op oudjaarsdag worden er  . . . . . . . . . .  gebakken 

23. Ook . . . . . . . . . . . . .  horen er bij 

24. We wensen elkaar die dag een  . . . . .   . . . . . . . . . . . . .  

25. Aan het eind van de dag worden de seconden  . . . . . . . .   

26. Voorheen werd er veel  . . . . . . . .  afgestoken 

27. Als het 12 uur geweest is wensen we elkaar  . . . . . . . .    . . . . . . . . . 
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