Kerststuk maken tuinclub.
Een paar dagen voor Kerst hebben we een kerststuk met de dames van de
tuinclub gemaakt.
Fennie heette alle hartelijk welkom en droeg een gedicht “Het verhaal van de
vier kaarsen” voor. We hadden nog niet het gevoel dat we vlak voor Kerst zitten.
We werden getrakteerd op een heerlijke kerstkrans en chocolaatjes die heerlijk
smaakten bij de koffie.
De stukken die zijn voorgemaakt door de commissie staan op tafel.
Daarna kreeg iedereen een mooie kegel als oase waarop we het stuk gingen
maken. Het uiterste topje werd er afgesneden.
De dames moeten heel voorzichtig zijn met het topje van de kegel anders breekt
hij af. Dunne steeltjes en kleine stukjes is het advies.
Als iedereen het groen erin gestoken heeft, is het tijd voor pauze en worden we
verwend met een drankje en hapjes.
Iedereen had het al behoorlijk warm.
Na de pauze weer aan de slag om de bloemen zoals skimmia, eucalyptus en de
rozen die in steekbuisjes gevuld met water waren gestoken erin te bevestigen.
Die buisjes moet je de komende dagen af en toe even bijvullen dan blijven de
rozen langer mooi.
Daarna werd de boel verder opgesierd met zilveren of rode balletjes en
dennenappels.
Ondertussen zongen we nog een paar kerstliedjes.
Dan leest Fennie het verhaal “Kerst” voor.
Als laatste kwam er een slinger in met kleine lampjes.
Een beetje sneeuw erop en het was een complete kleine kerstboom.
De lichtjes werden aangestoken en het was echt kerstsfeer.
Iedereen was tevreden met het schitterende resultaat.
Nadat iedereen heeft meegeholpen om de boel weer op te ruimen bedankte
Fennie iedereen voor hun komst en namens het bestuur wenste ze allen wel
thuis hele fijne Kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een gelukkig en gezond
2018 toe!
Het was wel laat, maar een leuke en heel gezellige kerstavond!
Fennie Oostra

