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Zowel hier als thuis zoekt hij zwerfafval om op te 
ruimen. Voor zijn verjaardag heeft Casper van opa en 
oma drie kippen gekregen. Zijn grote trots. 

Spelletjes en taarten
Casper wordt vrolijk van opa en oma en wil altijd weten 
hoe het met hen gaat. Hij spreekt niet met vriendjes 
af als ze komen oppassen. Een spelletje doen vindt hij 
dan gezelliger. Maar oma mag hem niet laten winnen, ze 
moet serieus spelen. Samen voetballen vindt Casper 
ook fijn. Nu oma ouder wordt, mag zij in de goal. 
Stiekem wordt Casper weleens verwend. Hij verwent 
opa en oma ook, met zelfgebakken taart. 

Leren van elkaar
Hilda geniet van het oppassen. Het houdt haar jong.  
Ze vindt de kinderen van tegenwoordig erg wijs. Zo 
heeft Casper haar ingewijd in de geheimen van de 
mobiele telefoon. 
Casper hoeft van Hilda niet voor de haard weesge-
groetjes te bidden maar ze leert hem wel met grenzen 
om te gaan, erover te praten als er iets is, en te zoeken 
naar oplossingen. 
Net als Hilda vroeger vindt Casper naar verhalen 
luisteren heerlijk: “Oma, vertel nog eens van vroeger.” 
Vooral verhalen waaruit haar onhandigheid blijkt, vindt 
hij grappig. Casper schrijft ook zelfverzonnen verhalen. 
Hilda herkent zichzelf erin.  

…over de bijzondere band tussen grootouders en 
kleinkinderen...

Casper de Beer Duijvestijn werd tien jaar geleden in 
Mexico geboren. Hij is in onze Petruskerk gedoopt en 
inmiddels woont het gezin in Vught. Wekelijks passen 
Hilda en Bob op hun kleinzoon.

Van generatie op generatie
Hilda heeft fijne herinneringen aan haar oma. Dagelijks 
ging ze bij haar op bezoek. Ze speelden piano en zongen. 
Buiten vermaakten ze zich met picknicken, in oude 
kleren ravotten en zichzelf vies maken. Oma vertelde 
daarbij altijd mooie verhalen. 
Wanneer ze ooit boos was, moest Hilda van oma op 
haar knieën voor de haard weesgegroetjes bidden.  
Dan verdween de boosheid verbazingwekkend snel.  
Bij het weggaan gaf oma haar een kruisje op het voor-
hoofd en zei: “God zegene jou, God beware jou.”
Hilda geeft Casper en zijn ouders ook een kruisje, als 
ze weggaat. Een fijne jeugdherinnering van Hilda, die 
dochter, schoon- en kleinzoon ook waarderen. 

Zorg voor mens en natuur
Hilda leerde van haar oma te zorgen voor de natuur en 
de mensen om haar heen. Een levensles die zij heeft 
doorgegeven aan haar (klein-)kinderen.
Casper is dol op de natuur. Hij houdt van fietsen in 
de bossen, insecten zoeken en buitenspelen, maar 
vooral van hutten bouwen. In een holle boom voor zijn 
huis heeft hij zelfs een schatkamer. Alles wat hij vindt, 
wordt daar zorgvuldig bewaard. Als Casper bij opa en 
oma is, trekt hij er graag met hen op uit. 
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Zie pagina 6 voor de oplossing. 

Over opa en oma
Bij opa en oma
voelen we ons altijd welkom
worden we een beetje verwend
smullen we van wat extra lekkers
krijgen we veel aandacht
geven we veel knuffels en kusjes
is het altijd gezellig samen
genieten we van mooie momenten
Opa en oma, we horen bij elkaar 



R.K. Parochie H. Norbertus Alles Kidz

-�-

z

Opa, de kok
Woensdagmiddag twee uur, opa is niet thuis. Stijn 
begrijpt het niet, opa is altijd thuis. Om drie uur nog 
geen opa. Waar kan hij zijn? Om vier uur hoort Stijn 
eindelijk iemand in de tuin. “Hoi opa, waar was je?” 
“Dat raad je nooit. Ik heb iets gedaan wat ik nog nooit 
gedaan heb en waar ik een gruwelijke hekel aan had.” 
“Wat dan?” Opa gaat op de tuinbank zitten, Stijn 
schuift tegen hem aan. 
“Ik weet best dat oma nooit meer terugkomt, en toch 
zit ik thuis maar op haar te wachten. Dat maakt me zo 
verdrietig. Ik ben het beu door het raam te staren tot 
er op de tuintafel een roodborstje met zijn kopje schuin 
terugkijkt. Of de uren af te tellen tot jij uit school komt. 
Vanmorgen besloot ik: dat moet afgelopen zijn. Ik heb 
mij opgegeven bij de ouderenzorg. Lies zei dat ik meteen 
kon komen. Ik dacht: gezellig! Maar nee, ze gaf mij een 
schort en een koksmuts. In paniek vroeg ik: ‘Wat moet 
ik daarmee? Ik heb nog nooit een koksmuts opgehad. Ik 
heb een hekel aan koken.’ Lies zei: ‘Hoe kun je een hekel 
hebben aan iets wat je nooit gedaan hebt? Hier,’ en ze 

gaf mij een aardappel-
schiller, ‘dat wordt dan je 
eerste keer. Jij wordt een 
goede kok, dat zie ik nu al.’ 
Ik kreeg de kans niet om 
te vragen hoe ze dat 
kon zien, want ze zette 
een grote emmer met 
aardappelen op tafel. 

Die moest ik schillen. Maar nu komt het leukste: elke 
geschilde aardappel mocht ik in een pan water gooien. 
Ze deed mee. Onze gezichten werden kletsnat en een 
lol dat we hadden, als zo’n aardappel met een grote 
plof het water in dook. Daarna maakten we fruitsalade. 
Verrukkelijk. Alles superlekker! Thuis duurt elke minuut 
een uur, maar tijdens het koken vloog de tijd weg. Lies 
zegt dat ik na haar de beste kok ben. 
Om dat te blijven moet ik oefenen. Vrijdag ga ik je 
ouders verassen. Als ze moe thuiskomen, staat het 
eten klaar. Voor jou heb ik ook een koksmuts.” 
“Oké,“ zegt Stijn, “maar dan wil ik de aardappelen in 
het water gooien, opa kok.” Opa ziet het voor zich: hoe 
hoger je gooit, hoe natter je gezicht wordt. Dat zal hij 
Stijn leren. Hij moet er nu al om lachen. 
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Allerzielen, 2 november
Naar: Opa, Marco Borsato
Opa en ik liepen vaak zonder wat te zeggen
lange einden heel gezellig op het strand 
en dan keek ik om en zag mijn kleine voeten 
naast mijn opa’s grote stappen in het zand

Maar nu loop ik in mijn eentje want m’n opa loopt niet mee
En ik breng m’n kleine tranen naar die hele grote zee

Duizend golven spoelden over opa’s stappen 
‘t zijn alleen mijn eigen voeten die daar staan
Maar ik ken nog zijn verhalen en zijn grappen 
en ik weet nog wat ik met hem heb gedaan

En zo is opa toch een beetje blijven leven 
hij blijft gewoon mijn opa voor altijd. 

Jong en oud in De Boekenhoek
“Ah, daar heb je de hulptroepen”, zegt mevrouw Van 
Bijsterveldt, 90+. Ze wijst naar Loes en Yente uit 
groep 8 van de Willibrordusschool. Vandaag mogen 
zij helpen in De Boekenhoek, de bieb voor 55+’ers in 
Diessen. Die komen voor de boeken maar ook voor een 
praatje met leeftijdgenoten of met de vrijwilligsters. 

En ze ontmoeten er kinderen zoals Loes en Yente.  
Elke donderdagmiddag komen jong en oud elkaar hier 
tegen. Van peuters tot 90+’ers... 

Loes en Yente zetten de boeken terug in de kast.  
Ze mogen ook iets te drinken inschenken. Jammer dat 
de leden vandaag niet zo’n zin in koffie en thee hebben. 
Het is ook niet zo druk. Dat komt vast door het mooie 
weer. Een volgende keer hebben ze vast meer geluk…

In deze bieb zijn nog andere gezellige dingen voor jong 
en oud. Met Sinterklaas bakken peuters pepernoten. 
Groep 5/6 maakt samen met de senioren gedichten. 
Of kerstkaarten, met een persoonlijke wens voor 
iemand die ze kennen. Andere kinderen treden op 
tijdens de ledenmiddag van de 55+’ers. Ze voeren een 
ruige dans op of spelen iets op een muziekinstrument. 
De leden genieten en moedigen de kinderen aan. 
Zo hebben jong en oud samen veel plezier en komen ze 
dichter tot elkaar…  

In De Boekenhoek kun je ook je eigen opa of oma tegen-
komen. Dat geluk heeft Yente niet want haar groot-
ouders wonen niet in Diessen… 


