
Een feestelijk programma voor  
zorginstellingen en ziekenhuizen
tijdens de donkere dagen  
in december

Ingrediënten: kerst / winter / sneeuw
oud & nieuw / warmte & nostalgie
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www.bedtimestories.nl/toolkitwinter

Zelf de slingers ophangen! 
Ideeën om samen te doen.

Vader riep: “waar is mijn pijp?” 
“Die heeft de sneeuwman”!”

Cinema 

Lekker even een 
klassieker kijken!

Maak een 
adventskalender

Bedenk een kerstmenu 
 
Kies de gerechten waar  
u als kind het meest van  
genoot. Smullen maar!

Kip met warme kersen/ 
Mmmmmm…..Blubberpudding

Lekker voorlezen: 
Koppie koffie erbij en een kerstkransje.

Vertel!

Wie gaat de 
kolen halen?
Wie heeft er een verhaal 
over het kolenhok thuis. 
Wie moest er altijd de 
kolen halen? En het 
was-rekje dat rondom 
de kachel stond. 
Sommige mensen 
hadden zelfs de was in 
de kamer hangen.

Schrijf een 
kerstkaart!

En dan gelijk even een ommetje 
om hem op de bus te doen.

Liedje op  
Youtube kijken: 

Een gedicht voorlezen

Elektrieke deken
–  Ja zuster nee zuster

December in de stad – Annie MG Schmidt

Toen was heel geluk heel gewoon  
– Van Kooten en de Bie

Koud – Remco Campert

Flappie – Youp van het Hek

Lichies kijken – Annie MG Schmidt

1950's Vintage Christmas  
Albums mix (1955-1958)

Wees niet zo bang voor Kerst. Het zijn twee dagen
 – Willem Wilmink

Even een fijn  
deuntje opzetten.  

De winter was lang – Willeke Alberti

Geen Sneeuwvlok – Ben Cramer

I’ll be home for Christmas – Doris Day

Eenzame kerst – Andre Hazes

T’is kerstmis – Zangeres Zonder Naam

Kerstfeest – Robert Paul

Samen kijken 

Toon Hermans One man show 1991
Christmas Three (on demand)

Wim Kan –  oudejaarsavond 1976, deel 2 (slot) –   
Liedje: Waar gaan we in het nieuwe jaar naar toe?

Conference – Toon Hermans 
–  de oliebollen en vuurwerk -Koefnoen

Samen kerstkransjes 
bakken?

Annie MG Schmidt 
• De beren hebben het goed bekeken
• Kerstlegenden van Dos en Dezel       

Toon Tellegen
• Op een donkere dag aan het eind van het jaar
• Het was winter

Godfried Bomans
• Een witte kerst

Simon Carmiggelt    
• Later is het te laat,  

Het eind van december

Welk liedje
of artiest
zoeken 
we op?

Wat is uw mooiste 
sneeuwherinnering?

Wat zijn jouw 
favorieten  

van weleer?

Elke dag
één gedicht
tot aan kerst

Lekker!


