
 

 

Kerstviering Vrouwen van Nu 20 december 2019 
 
Eenenveertig dames hadden zich aangemeld. Om zes uur begin diner, vanaf 
half zes inloop. Nou, om half zes waren er nog een paar dames niet, maar de 
foyer was al aardig vol. We hadden er zin in. 
Bij binnenkomst werden we verwelkomd door de warme klanken van het 
orgel van Jaap van der Oord, die vanavond de muziek voor ons verzorgde. 
Klinkt altijd fijn, levende muziek, en we waren blij met hem. De tafels boden 
een prachtige aanblik, mooi gedekt door de vrijwilligers van het Dorpshuis en 
versierd met de leuke, kleurrijke kerststukjes, gemaakt door Gerda 
Beemsterboer. 
Benita opende de avond met een welkomstwoord en een gedichtje. Er was 
besloten eerst lekker van het diner te genieten en aan het eind een verhaal 
en een gedicht voor te lezen. Het verhaal werd voorgelezen door Willy 
Warnar en was een kerstverhaal in het Westfries. Het gedicht werd 
voorgelezen door ondergetekende en ging over verlies en saamhorigheid. 
Tussen deze twee in deden we nog een samenzang, op geheel eigen wijze  
begeleid door Jaap en vergezeld van zijn diepe stemgeluid, heerlijk! 

                                                                               foto gemaakt door Ina Bulk 

We begonnen met stokbrood en smeerseltjes, een soepje, en daarna 
schnitzel of zalm met een spinazietaartje, gebakken aardappeltjes en sla. Het 
was genieten. Na het ijs met warme chocoladesaus (knap van je hoor Nel, 
was niet makkelijk gieten :D) nog een kop koffie/thee met een bonbon en 
toen was het tijd om naar huis te gaan. 
Zou je denken. Nou, we leken allemaal wel wat onwillig om op te stappen. 
Het was ook veel te gezellig. Uiteindelijk zijn we toch allemaal thuisgekomen, 
met een warm gevoel en blij dat we lid zijn van deze gezellige club. 



 

 

 
Het bestuur: Benita Schouten, Willy Warnar, Yvonne Koenders, Alien 
Schotel, Bets Berkhout en schrijfster dezes Wil Kwaak 
 
 
 


