Verslag van het Kerstbuffet van de Vrouwen van Nu 17 dec. 2021
GE-WEL-DIG! Wat een binnenkomst…
Ik moet zeggen, ik had geen hoge verwachtingen. We zouden ons kerstbuffet in de
gymzaal houden in plaats van in de foyer vanwege de afstand tot elkaar. De foyer is veel
gezelliger dan de gymzaal, maarja, we zouden het zelf dan maar gezellig maken zeiden
we.
Tót we binnen kwamen… Wat zag het er prachtig uit, niks koude gymzaal, het was een
súpergezellig restaurant geworden in een overweldigende kerstsfeer! Wat is daar een
hoop werk verzet, grote klasse, dank aan eenieder die daaraan heeft meegewerkt. De
stemming zat er meteen in, vooral toen Wil Luiken zich aan de piano zette en ons
verwelkomde met heerlijke kerstklassiekers.
Nadat Benita de middag geopend had begonnen we met een bospaddenstoelensoep en
stokbrood met lekkere smeersels. Daarna openden Wil en Tiny Hollenberg het muzikale
deel met een meezinger, de kelen warm, de harten warm, de middag kon niet meer stuk.
Wat een goede keus om Wil en Tiny voor deze kerstmiddag te vragen, het was overigens
al tot twee keer toe mislukt de afgelopen jaren - reden bekend - maar eindelijk konden we
genieten van hun prachtige zang en pianospel.
Het daaropvolgend buffet was prima verzorgd. Aan beide zijden van de ruimte waren
identieke buffetten neergezet zodat we niet door elkaar heen hoefden te lopen en we
letten er zelf op dat we niet met teveel rondom de heerlijke gerechten stonden. Na het
buffet nog een ronde Wil en Tiny en daarna het toetje.
Ik kan u zeggen dat de bij de koffie geserveerde koekjes bijna allemaal retour keuken
gingen, er kon gewoon niks meer bij. Die arme mannen van de Vrouwen van Nu, vorige
maand na de high-tea al geen warme hap meer
voorgeschoteld wegens vol-dane echtgenotes,
nu wéér een kouwe hap - als ze mazzel hadden.
Nadat Benita de middag afgesloten had nam
Willy Warnar het woord. Het was al bekend dat
Benita aftrad als voorzitster en ze werd dan ook
namens het bestuur en de vereniging hartelijk
bedankt voor haar inzet en tijd die ze in haar
voorzitterschap heeft gestoken. We zullen haar
(vanaf de jaarvergadering) zeker missen bij onze
vergaderingen.
Vanaf deze plek wensen wij ook de dames die
niet aanwezig konden zijn fijne feestdagen en
een goed nieuwjaar. Tot de volgende
ledenavond.
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