
 

 
 
Activiteiten op het waakvlammetje  

Gezellig thuis puzzelen   QR-code naar de Dorpsagenda  
 
Er was al van alles bedacht aan gezellige activiteiten in Randwijk rond de feestdagen. Maar we moeten nu eerst kiezen 
voor voorzichtig zijn met elkaars gezondheid. Om zo veilig mogelijk de feestdagen door te komen blijven we dus 
allemaal zoveel mogelijk thuis. Ook de agenda van De Haar staat helaas even op een waakvlammetje.  
Maarrrrrr… heel veel vrijwilligers dachten en werkten wel mee aan deze speciale extra december-feestpuzzeluitgave 
van De Randwijker. Met de puzzels en verhalen voor groot en klein is er zo toch heel wat te doen in Randwijk – in je 
eigen huiskamer. De redactie van De Randwijker wenst iedereen hele gezellige, gezonde en veilige feestdagen toe en 
voor straks een goed nieuw jaar. 

Puzzels, spelletjes en tijdschriften 
Kom je ze brengen? 
Er komt een tijd dat we weer eventjes binnen 
kunnen stappen bij het dorpshart van 
Randwijk De Haar, aan de Bredeweg. Om 
een legpuzzel te lenen, om een spelletje te 
doen met dorpsgenoten die daar ook 
toevallig zitten, of om lekker rustig aan 
de leestafel in een tijdschrift te bladeren. 
Op dit moment zijn al die leuke 
dingen daar nog niet te vinden.  
Heb je toevallig nog complete, 
stevige legpuzzels liggen? Heb je 
nog complete spelletjes over 
waar toch niemand meer om 
geeft? Of heb je leuke 
tijdschriften waar een ander 
nog plezier van kan hebben? 
Kom ze even langsbrengen 
bij De Haar. Elke 
zaterdagochtend, als de 
Bakkerij open is, kun je je 
schone, complete, bruikbare 
spullen neerzetten in de 
bruine kast, rechts naast de voordeur. 
Alvast bedankt. 

 
In De Randwijker kun je nog meer vertellen 

Zelf iets leuks aan het organiseren? 
Laat het weten aan de redactie van 

De Randwijker via redactie@randwijker.nl. 
We zetten het dan op de site en op facebook. 

 

Dorpsgenoten aan het woord 
Ontmoetingen op www.randwijker.nl  

“De was doen kostte me vroeger de hele 
maandag.” Mevrouw van Schaijk woont hier 
al bijna haar hele leven en kan prachtig 
vertellen over hoe hard zij hier vroeger 

moest werken. Zij is een van de vele 
Randwijkers die vertellen over hun leven 
in Randwijk, op de speciale pagina 

www.randwijker.nl/randwijkers-
persoonlijk . Je leest daar ook hoe 

Frans Latupeirissa terugkijkt op 
zijn jeugd in wat toen Woonoord 
De Haar was, voor de Molukkers. 
Toon van Asseldonk vertelt over 

zijn afscheid als burgemeester 
van gemeente Overbetuwe. En 
wist je dat er een echte 
Texaanse in Indoornik kwam 
wonen? Heb je ook zin om 
jezelf eens voor te stellen aan 

je dorpsgenoten? Gebruik 
dan de vragenlijst op de 

site en vertel ons eens meer 
over jezelf. Graag met foto’s. 

 
 
In deze speciale feestdagen Randwijker: 
*WinterWoordzoeker 
*Kerstballen-fotopuzzel 
*Gedicht 
*Nieuwtjes 
*Kerstplezier 

December 2021 

Contact: 
redactie@randwijker.nl 



Huiskamer van Randwijk 
Vrijdag koffie-ochtend in De Haar 

Om de vrijdag staat de 
koffie klaar in De Haar 
aan de Bredeweg. 
Iedereen die eventjes 
gezellig een praatje wil 
maken is van harte 

welkom op elke even vrijdag van de maand, tussen 10 
en 12 uur.  
Tijdens de koffie-ochtend is de kleine zaal van De 
Haar (na de voordeur meteen links) voor alle 
Randwijkers de ‘Huiskamer van Randwijk’. Dat is geen 
toeval: alle locaties in de omgeving waar een gezellige 
koffie-ochtend wordt gehouden heten ‘Huiskamer 
van…’ Dat is handig, want als u op vrijdag niet in 
Randwijk op de koffie kunt komen, dan misschien wel 
op donderdag in Elst, of in Driel, of over een tijdje in 
Heteren.  
Wilt u graag ook een kopje koffie komen drinken in 
De Haar maar is het vervoer lastig voor u? Neem 
gerust even contact op met Ilonka Varga, die wil u met 
liefde komen ophalen en weer thuisbrengen. 
De Huiskamer van Randwijk is helaas alleen open als de 
coronamaatregelen dat toelaten. 
Meer informatie: Ilonka Varga, telefoon 06-30636295. 
 
 
 
 

 
Randwijks bedrijvigheid 

 
Randwijkers kopen graag lokaal. Met een vermelding 
van je Randwijkse onderneming steun je bovendien de 
Randwijkse media.  
Vast formaat, vast tarief: 35 euro per vermelding.  
Mail voor afspraken over afwijkende formaten en 
prijzen voor bijzondere acties rond je bedrijf. 
 

Massage om even te ontspannen 
Bel voor een afspraak met Marja: 06-53311049 

 
-Heerlijk zelfgemaakt gebak, taarten of bijzonder 

lekkers voor de feestdagen. Alles alleen op bestelling. 
www.bakblokjes.nl 

 
-Wil je ook wel eens een goed excuus om de leukste 

dorpsgenoten uitgebreid te spreken? Kom gezellig bij 
de redactie van de Randwijker. Ook voor fotografen, 

interviewers, illustratoren, receptenschrijver of 
iemand die het Kinderhoekje wil opzetten. 

 
Reacties naar redactie@randwijker.nl  

Winkelen in eigen dorp 
Veel dorpen hebben altijd een winkel, sommigen zelfs 
wel een paar. In Randwijk doen we het met een enkele 
winkel, op zaterdagochtend .  
Bestel uiterlijk vrijdag 13.00 om zaterdag tussen 9 en 
11 uw brood, gebak, koekjes, kaas, worst, eieren en 
heerlijkheden voor de feestdagen gewoon in Randwijk 
op te halen, in De Haar aan de Bredeweg. Bestel: 
Via e-mail: corinbrokking@gmail.com  
Per telefoon of app: 06-23065302 of 
Persoonlijk: door een briefje of de bestellijst met uw 
naam, bestelling en telefoonnummer, in de brievenbus 
aan de Prinses Beatrixstraat 30 in Randwijk.  
 

 
De vrijwilligers van de Bakery Shop Randwijk - van links naar rechts: 
Theo, Wilma, Yvonne, Corin, Toby, Kristel, Dennis, Maartje en 
Elodie. En Tineke zit verstopt achter de boom. 
 

Dichten wat de pot schaft 
Ook de maandelijkse gezamenlijke maaltijd ‘Eten wat 
de pot schaft’ kan helaas niet doorgaan. Huiskok 
Hendrie bakte nu een gedicht in plaats van een diner. 
 
Beste mensen 
Het dorpshuis is op slot 
En we wachten tot, ja waarop 
En weer is het stil aan de Bredeweg 
Omdat de overheid dat zeg 
De mensen zitten thuis alleen of samen 
Sommige met pijn en of tranen 
Het is voor hen fijn als je iemand ziet 
Dus vergeet onze eenzame niet 
Eten Wat De Pot Schaft gaat nu ook niet door 
En ik had er al een heel menu voor 
Lekkere dingen bedenken in je hoofd 
Al smaakt het soms net anders als dat je gelooft 
We laten de datums wel gewoon staan 
En zien wel wanneer het weer door kan gaan 
Mag het Kerstfeest ons weer moed geven 
Samen het feest van het licht beleven 
Heilig kind geboren in een stal 
Die ook u allen dragen zal 
Ik wens allen het beste in het nieuwe jaar 
En hopelijk dan weer met elkaar 
Ik wens u alle fijne feestdagen toe 

Hendrie Doezejager 



Winterse Woordzoeker 
Zoek alle woorden uit het groene vlak. Let op: de woorden kunnen ook schuin in het vierkant staan.  

Als je klaar bent blijven er losse letters over. Als je die naast elkaar zet kun je de oplossing van deze puzzel invullen.  

APPELBEIGNETS GROFVOLKOREN SESAMFIJNVOLKOREN 
APPELFLAPPEN HARDEWORST SLEE 
APPELTAART HONINGMOSTERDSAUS SNEEUW 
BELEGENKOMIJN JONGEKAAS SNEEUWSTER 
BIESLOOKROOMKAAS KAARSEN STAL 
BRIE KERSTBAL STER 
CASINOBROOD KERSTBOOM TARWEBROOD 
CHOCOLADEMELK KERSTKOEK TOAST 
DECEMBER KERSTSTOL TOSCAANSBROOD 
DINER MAANZAADWIT TIJGERWIT 
ENGELEN OLIEBOLLEN UIENSTOKBROOD 
FAMILIE OUDEBOERENKAAS VUURWERK 
GEHAKTSTAAF PIEK WALDKORNBROOD 
GEZELLIGHEID SALADES WALDKORNSTOKBROOD 
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Kerstballenfotopuzzel ~ Hoe goed ken jij Randwijk? 

 
In elke kerstbal zie je een klein stukje Randwijk. Hoe goed ken jij je dorp? Schrijf bij alle 23 kerstballen op waar de 
foto genomen is. Begin linksonder en dan zigzaggend over de kerstboomtakken tot je bij de piek aangekomen bent. 
Stuur dan je oplossing naar redactie@randwijker.nl en maak kans op een leuke verrassing. 

Met dank aan Julia. 
 



 


