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Binnen de vereniging hebben we eigenlijk maar een paar keer per jaar gezamenlijk contact.  Toch zijn er soms 
zaken die we u willen melden of met u willen delen voordat er bijvoorbeeld allerlei geruchten de ronde doen of 
moppers ontstaan terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Daarom zal er zo af en toe een berichtje van het 
bestuur  in uw mailbox of brievenbus verschijnen. 
Het gaat iets te ver om het nu direct een “Union Nieuwsbrief” te noemen want dat zou iets te veel 
verwachtingen kunnen wekken. Zie het meer als een onregelmatig verschijnend brokje informatie. 

 

Probleempje….(opgelost) Een van onze overburen (woonboten) kreeg te kampen met een 
probleem. Ze hadden hun oude woonboot verkocht en een nieuwe gekocht. De koper van de oude 
boot haakte echter af. Ook een tweede koper liet het afweten. Daardoor zat zij met één ligplaats en 
twee boten. En dat is een probleem. Gelukkig waren wij als goede buur bereid mee te werken aan de 
oplossing. De oude woonboot kwam enige tijd bij ons aan de steiger te liggen en zelfs toen een 
maand niet genoeg bleek om het probleem te tackelen waren we niet te beroerd onze medewerking 
te verlenen. Zo bewijzen we dan maar weer… een goede buur is beter dan een verre vriend en…. 
goed voorbeeld doet goed volgen ! 

 

Tijdens het hellingen heeft het bestuur geconstateerd dat we weliswaar het dragen van 
veiligheidsschoenen op het hele winterterrein tijdens het hellingen zeer nadrukkelijk proberen af te 
dwingen maar dat het dragen van een helm,  als er aan de palen van de hellingkar wordt gewerkt, 
niet die aandacht krijgt die het verdient. Bij de aanstaande hellingronde zal dit dan ook meer dan 
voorheen de aandacht krijgen. 

 

Een nieuw fenomeen heeft zich aangediend zo meldt ons de “razende reporter” dhr. Martin G. 
Na de “Tosti Tantes”en het “Dynamische Duo” heeft hij nu ook het “Houtvrouwtje” het winterterrein 
van Union zien betreden. Het betreft een dame die met veel enthousiasme achter de houtkar 
aanrent en de “Schreeuwend Schragensjouwers” van stuwhoutblokken voorziet. Haar inspanningen 
worden, net zoals die van de overige enthousiastelingen, ten zeerste op prijs gesteld. 

 

Het verder leefbaar maken van onze “facility-container” heeft de afgelopen tijd verder vorm 
gekregen. Een nieuwe en moderne boiler voor het warme water werd, met de nodige inspanningen, 
geplaatst door, hoe kan het ook anders Ed S. en Harris v/d M. Ze zullen vast wel geholpen zijn door 
één of enkele van die andere figuren die altijd bereid en in staat zijn om, ondanks kou, regen, drukke 

2018 … Een mooi jaar ??? 



werkzaamheden, tegenslagen of anderszins iets voor de vereniging te doen. Hun namen zijn echter 
niet in de oren van de redactie van het Infootje gefluisterd. 

 

We werden trouwens kort geleden verrast door een na-heffing van Eneco. Het betrof een stevig 
bedrag van rond de €. 700,- Enige berekeningen erop losgelaten en dan kom je toch tot een 
schrikbarend geheel. 

Stel dat een kilowatt €. 0,25 kost. Anders gezegd, er zitten dan 4 kilowatt in één €uro. We moeten €. 
700,- bij betalern. Dat is dus 700 x 4 kwh extra verbruik. Totaal dus 2800 kilowatt. Een kilowatt is 
1000 watt. Dus zouden we 2 miljoen 800 duizend meer watt hebben gebruikt als vorig jaar. Dat is 
nogal wat Watt.  
Misschien is het dus wel een goed idee om bijvoorbeeld de verwarming in de facility-container uit te 
zetten als we de buitendeur laten openstaan. Het is maar een suggestie. 

 

Sinds kort is de vereniging een aanhanger rijker die ons door een “gulle gever” is geschonken. 
Het aan- en afvoeren van grotere materialen is daardoor een stuk makkelijker geworden. Tijdens één 
van de werkbeurten zal hij geschilderd worden in de verenigingskleur “Silver-bottom grey” die zo 
langzamerhand alles wat van “Union” is siert.  

 

Tijdens de laatste werkbeurten is o.a. ook de hellingkar onder handen genomen. Bij die 
werkzaamheden kwam, bij het ontroesten van het e.e.a. aan het licht dat er ernstige 
doorroestplekken zaten in verschillen pijpen, buizen en draagdelen. Buiten de reguliere werkbeurten 
om hebben, zonder ook maar iemand anders te kort te willen doen, Ed en Harris zich meer dan 
normaal ingespannen om de hellingkar weer voor één à twee hellingacties goed bruikbaar te maken. 
Feit is wel dat er iets nieuws moet komen voor de volgende 25 jaar of langer. Er zijn al wat ruwe 
schetsen gemaakt die worden voorgelegd aan een groepje techneuten in de vereniging. Er wordt nu 
nog gezocht naar iemand die de schetsen om kan zetten in een technische werktekening. Dus als 
iemand enige ervaring heeft met bijvoorbeeld CAD tekenen dan a.u.b. zo snel mogelijk contact 
opnemen met één van de bestuursleden. 

 

Het kerstverhaal staat op de volgende bladzijden 
 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

Hopen tegen beter weten in,  

dat is het kerstverhaal 
Wordt 2019 een jaar waarin dat nog wel mogelijk is? 

 

Ik vertel en hoor graag verhalen en als de familie bijeen is met kerst komt er een onbedwingbare 
neiging in me op iets anders te vertellen dan oude anekdotes over wat er gebeurde toen we in de 
trein in Thailand in het middenpad van de trein moesten slapen, of over het standbeeld van het lijf 
van m’n opa in een fontein in Düsseldorf wat langzaam verbrokkeld en een soort van voorbode lijkt 
te zijn van m’n eigen lijf. Ik wil dan iets zeggen over familie en het nu.  
 
Ik ben geen lid van een club die knielt voor iets dat je zien kunt of juist niet. Ik heb een behoorlijk 
wantrouwen jegens georganiseerde religies en de eerste zestig jaar van mijn leven heb ik me nooit 
aan kerstverhalen gewaagd.  
Ook het vaak “heilige moeten” omdat het nu eenmaal “de afspraak” is werkt vaak op mij als een rode 
lap op een stier. Over de zogenaamde “waarom-vraag” had ik het al eens eerder aangestipt en zal ik 
nu niet weer opvoeren.  
 
Op mijn vijfentwintigste noemde ik me nog ongelovig (atheïst), maar inmiddels heb ik ontdekt dat ik 
geen sympathie (meer) voel voor mensen die wel neerkijken op degenen die in iets geloven en ze 
daarom belachelijk maken.  
De mens is immers een nadenkend dier. Die kan er niets aan doen dat zijn hersenen proberen een 
logisch verhaal te maken van alles wat er met - en om hem heen gebeurt. Wanhopig proberen wij 
mensen het onbegrijpelijke te begrijpen zodat zelfs het meest absurde bevrijd wordt van zijn 
toevalligheid en dus een plaats krijgt in een goed lopende verhaal. Pas dan kunnen we weer leven 
met wat ons overkomt. 
 
Daar komt bij dat ik nu eenmaal van goede verhalen houd en ik hou ook van taal die meer is dan 
geblerde advertentieteksten, sociaal wenselijke uitspraken of wervende politieke leuzen. Die verbale 
diaree waarmee we elkaar schijnbaar proberen uit te leggen hoe we onze dromen kunnen 
verwezenlijken.  
Ben je dan een goedgelovige? Nee, je bent slechts een verhalenverteller, die woorden bijeenbrengt 
die kunnen verbinden, troosten en die heel even licht geven. 
 
Daarom vertelde ik, sinds ik kleinkinderen had, in de decembermaand aanvankelijk, dat als mensen 
het niet meer zien zitten, gevangen zijn in het duister van een wereld die hen beangstigt, ze elkaar 
vertellen over licht en pasgeboren baby’s.  
Een kerstverhaal dus, niet over mensen die al geslagen en gevormd zijn door het leven en de moed 
en hoop verloren hebben, maar over een kind dat geen woord weet, maar van alles kan worden, van 
alles.  
 
Er valt licht op dat kind en dat biedt hoop. Zo’n verhaal heb je soms nodig. Het idee, dat het kan, dat 
je voetbalclub kampioen kan worden, dat je geneest van een vervelende ziekte, dat je je relatie nog 
kan redden, dat je financiële zorgen zullen verdwijnen, dat familieruzies worden bijgelegd, dat je 
kerstverhaal volgend jaar weer door veel mensen wordt gelezen. Hopen tegen beter weten in, dat is 
het kerstverhaal. Is 2019 dan het jaar waarin dat nog wel mogelijk is? 
Sommige mensen vertellen elkaar elk jaar het zelfde kerstverhaal. Ik wil eigenlijk elk jaar iets anders 
en daarom vertelde ik mijn kleinkinders ook wel eens over keizer Augustus, die zo nodig de mensen 
wilde tellen waarover hij heerste en over Maria die in het land woonde waar de Palestijnen vandaan 
komen, die overal geweigerd werd omdat ze van elders kwam en uiteindelijk toch een plekje in een 



stal vond, waar haar kind werd geboren, want ze was op een of andere onbegrijpelijke wijze zwanger 
geworden.  
 
Maar kan ik de kleinkinders dit jaar wel weer vertellen over de asielzoekers die geen onderdak 
kunnen vinden? Ze weten inmiddels zelf ook wel dat het in werkelijkheid zo niet gaat. Waarschijnlijk 
zullen ze zeggen: “Nee opa, niet weer over die zielige uit een oorlogsland gevluchte vrouw op een 
ezel en haar wat sullige verloofde die de asielprocedures niet kenden, maar toch een kroegbaas 
vonden die een plekje voor ze wist.” 
 
Mijn kleinkinders hebben kort geleden ook, net als wij allemaal, in deze dagen van 
gecommercialiseerde warmte en wederzijdse liefde, de gescandeerde teksten zoals “AZC, weg 
ermee” gehoord op de TV.  Ik kan ze denk ik niet voor de gek houden. Vuurwerk, flessen en stenen in 
plaats van een stal en een maaltijd.  
 

Waar is het licht, waar we ons naar kunnen wenden, ons aan warmen? Moet ik een verhaal vertellen 
over hoe met kerst iedereen bijeen is om te veel te eten, herinneringen op te halen en familieruzies 
opnieuw op te voeren of te beslechten, waar demente oma’s en opa’s gelukzalig lachen omdat ze er 
weer een keer bij mogen zijn?  
 

Op de radio hoor ik over een demente m/v die zijn partner vermoordde. Eén op de drie 
mantelzorgers verliest schijnbaar wel eens zijn geduld met het familielid met Alzheimer die al lang 
niet meer weet wat een kerstverhaal is. Ze slaan ze, sluiten ze op, kleineren ze. En als ik even op het 
internet dat verhaal wil verifiëren, kom ik een reeks berichten tegen over negentigjarigen die elkaar 
vermoorden om aan elkaars lijden een einde te maken.  
 

Waarom? Omdat we verleerd hebben te zorgen en er te veel is om voor verantwoordelijk te zijn?  
Wat helpt het nog als ik een verhaal zou vertellen over een baby in zijn kribbe waar we de 
kerstlantaarn boven houden?  
 

Het wordt pas een echt eigentijds kerstverhaal als het gaat over een in zijn luier pissende oudere in 
een bed met hoge rekken als symbool van vrede en geluk omdat hij alles vergeten is – van Charlie tot 
Bataclan – en daarom nu aanbeden wordt. 
 

Wat zal ik Max, Eric, Suzanne, Eveline en Ruben nog vertellen?  
Op een dag ben je misschien gewoon uitverteld, zijn de woorden op, alle verhalen verteld, 
achterhaald en zingen we “Rudolphe the red-nosed reindeer” en noemen het onze Nederlandse 
cultuur. 
 

Een cultuur waar de vluchtelingen uit de wereldoorlog die schijnbaar nooit meer stopt en die we in 
2019 toelaten zich aan moeten aanpassen. Maar verhalen? Die hoeven niet meer. 
 

Ach, wat zit je toch in jezelf te mompelen opa? Niemand luistert er nog naar me. Ze zijn in plastic 
harnassen naar de bioscoop naar Star-Wars 2.0, hangen achter een mobieltje en spelen Fortnite of 
kijken naar een politie treitende vlogger…. 
 
Vrij en aangepast naar een kolom van  Ivan Wolffers  
Emeritus hoogleraar Gezondheidszorg 
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→ Algemeen E-mailadres voor de vereniging: info@wsvunion.nl ← 
  

Miranda Koevermans:  010-2731967 – voorzitter@wsvunion.nl   voorzitter,  
Henk Treuman:  010-2430023 – secretaris@wsvunion.nl   administratie, website, verslagen 
Hans Zoetmulder: 010-4714686 – penningmeester@wsvunion.nl  financiele zaken, hellingen 
Martin Gerharts:  010-4151899 – ABL@wsvunion.nl    alg. vervanging 
Arthur van Berkum: 0628-301007 – ABL2@wsvunion.nl  werkbeurten 
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