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Hoe overmacht toch goed kan uitpakken. We hadden ons verheugd op een lezing van 
Anne de Bruin over het almaar toenemende zwerfvuil en waren erg benieuwd wat ze ons 
hierover ging vertellen. Echter, ’s morgens berichtte Anne ons dat ze die nacht ziek was 
geworden en niet kon komen. Dat begrepen wij volkomen, en wij wensen haar van harte 
beterschap. Wij moesten derhalve haastig op zoek naar een vervanging maar het was te 
kort dag, een lezing vereist toch vaak de nodige voorbereiding. 
 

Dus op naar plan B: spelletjes meenemen en er een 
spelletjesavond van maken. Ik ben geen spelletjesmens, ik 
had liever Anne, maar ja, je zit op de club en je doet mee. Bij 
binnenkomst werd de dames medegedeeld dat we spelletjes 
gingen doen en als ze dat niet wilden dat ze dan niet mee 
hoefden te doen maar gewoon weer naar huis mochten. Er 
was niemand die naar huis ging en zo startten we de avond 
met 41 dames. Enkele dames gaven aan tot de pauze te 
blijven, die waren denk ik ook niet zo van de spelletjes.  

We hadden de tafels over de ruimte verdeeld en we begonnen met koffie en thee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het welkomstwoord van Benita werden de spellen tevoorschijn gehaald. Tri-Ominos, 
Jachtzee, Keezen en Skip-Bo waren favoriet. Zelf zat ik aan de Skip-Bo tafel, nog nooit 
gedaan en in het begin vond ik het maar rommelig, ook Willy Warnar was wat sceptisch 
(ook geen spelletjesmens?), maar toen we het wat doorkregen werd het vanzelf leuker, en 
Willy verzuchtte zo tegen tienen dat ze toch een leuke avond had gehad. Dit overkwam 
meerdere dames: niemand die aangegeven had eerder weg te zullen gaan deed dat, het 
was veel te gezellig. En de dames werden steeds fanatieker: het leek soms wel of we in 
een voetbalstadion zaten, je kon goed horen waar de doelpunten vielen: jaah! en joehoe!, 
en Ooh! als er verloren werd. Was toch best wat gewend maar wist niet dat wij vrouwen zó 
veel lawaai konden maken. Een hoop gelach en blije gezichten. Het was een onverwachte 
top-avond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Benita sloot de avond met de mededeling 
dat als er dames zijn die zich tot het 
spelletjes-wezen willen bekeren er op de 
maandagmiddag in het Dorpshuis vrije 
inloop is (vanaf kwart over een tot vier uur) 
om spelletjes te doen in de foyer en koersbal 
in de ronde zaal, vrijblijvend, kost niets en is 
ook heel leuk.  
 
 
De bloemetjes, verzorgd door Hanna Koorn, gingen naar Olga Poen, Ria Dam, Ina Bulk, 
Els Horsten, Yvonne Koenders, Bets Berkhout en de koffiedames Simone Tabbers en WIl 
Kwaak.  
We waren blij dat Ria Dam-Borst en Olga Poen er vanavond bij waren nadat zij onlangs 
hun echtgenoten verloren hebben. Het valt niet mee om je leven na zo’n verlies weer vorm 
te geven. Olga was vanavond komen ’proeven’ en denkt nu vast dat het altijd feest is bij 
de Vrouwen van Nu, nou… bijna wel hoor! 
Graag zien we iedereen op de volgende bijeenkomst, onze jaarvergadering, op 18 
februari. Wilt u weer prijsjes voor de bingo meenemen? En dan graag dingen die u zelf 
ook zou willen winnen? Hoeft niet duur te zijn: een zeepje, stuk chocola, ga eens langs de 
Action. Het gaat erom weer een gezellige avond te hebben en met wat leuks thuis te 
komen. Tot dan. 
 
Het bestuur: Benita Schouten, Willy Warnar, Alien Schotel, Yvonne Koenders, Bets 
Berkhout, Wil Kwaak 
 
 
 
 
 


