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43 Dames hadden zich aangemeld om mee te gaan naar Twisk, het beloofde dan ook - weer 
– een heel leuke avond te worden. Het was even heel druk op het Dorpsplein, maar klokslag 
half acht waren we allemaal vertrokken. We werden verwelkomd in een gezellig verlichte 
zaal met koffie en thee en om acht uur gaf de voorzitter 
van Twisk, Marja Tol, het woord aan Marie, de 
toiletjuffrouw.  
Wat een heerlijk type! Ze stelde zich voor als Marie 
hsjeeffzie sjlf hnogwaddus (meer kon ik er niet van 
maken, ging érg vlug) maar we mochten haar Marie 
noemen. Met luide stem nam ze het publiek over, maar 
ja, ze had dan ook een tijdje als haringverkoopster op 
de markt gestaan en dat was te horen. Ze begon met te 
vragen of we ons hadden voorbereid op de avond. Er 
zou veel gelachen worden en degene die de Tena-Lady 
vergeten was mocht wel gebruik maken van een van 
haar emmertjes. Tja, onze vrouwelijke lachspieren zitten nogal verdeeld over ons lichaam, 

maar dat mag de pret niet drukken, toch? Marie had een prijs gewonnen 
met een ’hygisch’ systeem om toiletten schoon te maken. Het bestond uit 
een roze emmer voor de wasbakken en deuren en een groene voor de 
wc’s. De clou was dat ze daar ook een roze en groene dweil in had want 
als je twee witte had dan wist je niet meer welke waarvoor was en dan 
haalde je ze door elkaar. Nou dat was een prijs waard! Even 
terugdenkend aan de zaterdagavonden van vroeger vroeg ze wie er toen 
in de tobbe gewassen werd. Er gingen veel vingers de lucht in, een dame 
liet zich ontvallen dat ze altijd als laatste van het gezin moest, waarop 
Marie stelde dat je dat toch 
altijd ruiken kon, die lucht van dat laatste badwater kreeg je er nooit echt 
meer uit, zo oud kon je niet worden. Je zou kunnen zeggen dat de 
stemming er al aardig in zat. Marie ging als een schooljuf de hele zaal 
door, we mochten niet met elkaar smoezen. Als we wat te zeggen 

hadden konden we gaan staan zodat iedereen het hoorde. Verschillende malen stoof ze op 
een smoezende dame af om te vragen wat er zo belangrijk was. Het werd vanzelf stiller :D. 
Wat een interactie met het publiek, Marie vroeg en gebruikte alle namen van dames waar 
wat mee was en kwam daar later ook steeds op terug. Ook bracht ze onze Puck naar voren 
omdat deze haar niet goed kon verstaan en herhaalde ze alles verder tegen Puck (wel op z’n 
viswijfs). We kregen een quiz met vragen als welk dier bestaat voor 75% uit wol, en welk 
middel wordt gebruikt om door muren heen te kijken, en natuurlijk ook: Het is bruin en het 
ligt naast de wc. Ook bij de ’foute’ antwoorden werden de dames flink op de hak genomen. 
De prijs bij een goed antwoord was een velletje toiletpapier en degene met de meeste 
velletjes kreeg de hoofdprijs: een toiletgarnituur en die moest je een week voor het raam 
aan de voorkant van je huis zetten. Ze kwam controleren! Na het toiletgebeuren kwam 
Koningin B nog even langs voor de lintjesregen. Bij ons kregen Hanna Koorn (helaas niet 
aanwezig) een lintje voor het verzorgen van de bloemetjes en Ina Bulk voor het fotograferen 
van alle gebeurtenissen. Na de pauze kregen we t’ai chi-les waarbij Benita (had een fout 
antwoord gegeven in de quiz) met een dame uit Twisk naar voren geroepen werd om een en 



ander voor te doen. Daarna was het tijd voor de loterij. We kregen allemaal een nummertje 
en een 
dame kreeg de opdracht om de corresponderende nummers af te scheuren en in een 
beddenpan te doen. Ze kreeg hulp van een andere dame maar dat mocht niet. Je wist 
immers niet of ze wel te vertrouwen was. Hilariteit alom toen inderdaad het lotnummer van 
de helpende dame getrokken werd (zie je wel: ze is niet te vertrouwen). Ina mocht helpen 
met nummertjes trekken, maar elke keer was het: o nee, hoor, die niet, die vind ik niet 
aardig! Marjo kreeg op haar lot een uitje naar keuze, u raadt het al: 
ze kon kiezen tussen een witte en een rode. Hilarisch waren ook de 
verhalen over haar man Pierre die vacuüm-gezogen zit aan zijn 
bank. De tip die wij kregen om onze mannen zover te krijgen dat ze 
het gras gaan maaien laat ik even onder ons, hij is voor de dames op 
te vragen bij het bestuur, geen heren graag. Er is eigenlijk nog veel 
meer te vertellen, maar ik krijg problemen met de beschikbare ruimte. Wil alleen nog even 
kwijt dat Marie na het krijgen van een bos bloemen iedereen (70-80 dames) een hand gaf 
om te bedanken. Het was een geweldige avond, met een geweldige artieste, we hebben 
buitengewoon genoten! Dit was de laatste ledenavond van dit seizoen en een prachtige 
afsluiting. Rest mij u een prettige vakantie toe te wensen en wij hopen u graag terug te zien 
op onze eerstvolgende avond, te weten dinsdag 17 september met een dia/lezing van de 
heer Jaap Bakker over de geschiedenis van Urk. 
Het bestuur: Benita, Willy, Alien, Yvonne, Bets, en schrijfster dezes Wil 

 

 


