
Wij vrouwen vieren. 

Onze jaarlijkse activiteit: Wij Vrouwen vieren was dit jaar op 22 oktober. Traditiegetrouw 

begonnen we in onze kerk met een mooie Maria-viering, voorgegaan door Tiny en Nelly met 

mooie muziek uitgekozen door Vera, dank jullie wel!  

Na aankomst in 't Span, waar de koffie/thee al klaar stond met een lekker stuk 

slagroomtaart, opende onze voorzitter Myra de avond. Ze had goed nieuws te vertellen want 

er viel deze avond echt wat te vieren:  twee dames uit onze vereniging hebben zich 

aangemeld om in januari bestuurslid te worden. Tot die tijd lopen ze alvast mee met het 

bestuur en tijdens de jaarvergadering kunnen onze leden hierover stemmen. Wij als bestuur 

zijn er in elk geval super blij mee! 

Daarna was het woord aan Ruud van Schie. Van de 42 deelnemers aan de plantenwedstrijd 

brachten er 24 hun plantje naar 't  Span,  waar het voor Ruud deze keer een zeer moeilijke 

taak was. Alle planten waren goed en daarom moeilijk te jureren. De plant van Vera had de 

Pokon verdiend. Op de 5de plek eindigde Annie Rijkers,  4de was Ardy Leenders. 3de Anja 

Verhoeven en  2de Corrie van Berkel. Op de 1ste plaats kwam Gonny van den Biggelaar. Ruud 

had weer mooie prijzen voor de winnaars bij zich en Ardy had een lekker pakket van onze 

warme bakker als bedankje voor Ruud. En ondanks of dankzij?? dat het al een jarenlange 

activiteit is blijft het leuk en mooi om te zien hoe verschillend alle planten eruit zien.  

Na een tweede kopje koffie/thee werd de zaal verbouwd tot bioscoop en kwam de popcorn 

en gekleurde chocolade pinda's op tafel. De film The Intern werd gestart en zo krijg je een 

zaal vol vrouwen dan toch stil.   

Toen de film afgelopen was bedankte Myra alle aanwezigen en sloot zij de avond af.  
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