
Samen lunchen Bussum 

  

Lieve leden, 

Wij namen in de vorige editie Sint Nicolaas op de korrel. Maar in de decembermaand mag 

natuurlijk ook de Kerstman niet ontbreken. Iedereen kent natuurlijk wel Santa Claus in de 

Verenigde Staten. Deze is de personificatie van het Kerstfeest geworden. Hij is terug te 

voeren op de figuur van Sint Nicolaas, die door de Nederlandse kolonisten naar Amerika 

werd meegenomen. Vermoedelijk is Santa Claus een mengeling van de Britse Father 

Christmas en de Nederlandse Sint Nicolaas. Alhoewel ook gebruiken van Duitse emigranten, 

zoals Knecht Ruprecht en het Duitse gebruik om met Kerstmis cadeaus te geven, van 

invloed kunnen zijn geweest.  

De figuur van de Kerstman maakt in Nederland pas sinds relatief korte tijd deel uit van de 

kersttradities, maar heeft ook inmiddels hier een prominente plaats ingenomen op 

kerstkaarten, in etalages en in kerstmuziek. 

De Kerstman uit de Amerikaanse folklore heeft elven in 

dienst, die voor hem werken op de noordpool en de 

cadeautjes verpakken. Zijn slee wordt getrokken door 

acht rendieren, die zelfs kunnen vliegen en net als bij 

Sint Nicolaas komt hij door de schoorsteen naar 

binnen. 

Pas in 1939 werd een negende rendier bedacht: 

‘Rudolph, the red-nosed reindeer.’ 

Wie kent niet dit bekende kerstliedje? De meest bekende kerstkreet van de Kerstman is 

natuurlijk ho-ho-ho!  

Wij wensen u een ontzettend fijne en liefdevolle Kerst en hopen u natuurlijk te treffen bij ons 

Samen lunchen. Dat doen wij op zaterdag 17 december en in het nieuwe jaar op zaterdag 21 

januari. 

De lunches beginnen om 12.30 uur. Zoals altijd, bij Lunchroom Beetje Bijzonder aan het 

Julianaplein 90. De lunches beginnen, zoals gewoonlijk, om 12.30 uur. 

  

Voor de lunch van 17 december kunt u zich aanmelden tot donderdag 15 december.  

Voor de lunch van 21 januari kan dit tot donderdag 19 januari.  

Dit kan bij: 

Lidemey Visser,  035-8889959 

Ditte van Doorn,  06-55918411  

Bij Ditte kunt u uiteraard inspreken op de voicemail. Spreek duidelijk uw naam en 

telefoonnummer in. 

Bent u onverwacht verhinderd, laat dit dan a.u.b. weten. 

Bij voorkeur per pin betalen. 

  

 


