Verslag van de ledenavond Vrouwen van Nu 21 september 2021
Het begint er weer op te lijken, het voelt weer zo het was. De clubjes starten
allemaal weer op, weer gezongen, eerste vergadering weer gehad, verjaardagen staan
weer op het programma, we krijgen het zowaar weer druk.
De herfst is aangebroken, het wordt weer donkerder, maar we gaan geen koude, kille
winter in maar een waar we elkaar weer zien en beleven, en we waarderen elkaar des
te meer na onze beproeving.
Dit was goed te voelen bij onze eerste ledenavond na een jaar. Zodra de deuren van
de zaal opengingen spoelde een warme waterval aan blije dames naar binnen, allemaal
blij, allemaal opgepoetst en aangeturkt (als dit discriminatie is dan is het positieve,
het betekent dat je je mooiste kleren aangetrokken hebt). De opkomst was groot dus
we moesten wat na-rommelen met tafeltjes maar uiteindelijk kon iedereen zijn kopje
koffie of thee kwijt. Rommelig was ook de bediening want achteraf bleek dat 5 dames
geen thee hadden gekregen. Krijg je eens wat gratis, krijg je nog niks ook. De
drankjes en de traktatie van vanavond waren voor kosten van de vereniging wegens
het 85-jarig bestaan van onze afdeling. Gelukkig waren de dames niet heel boos.
Benita opende de avond en gaf het woord aan Annemarie en Henk Teunen. Oude
bekenden van ons want ze hebben al twee keer eerder een avond verzorgd met een
lezing over Wenen en Berlijn. Vanavond was de Jordaan uit Amsterdam aan de beurt.
Er zijn zóveel interessante wetenswaardigheden voorbijgekomen dat ik de hele
dorpskrant nodig heb om alles te vertellen. Eén ding wil ik er uitlichten, daar ben ik
echt van geschrokken. Er waren mensen die in een kelderwoning woonden: één kamer,
geen ramen, één deur waar je naar binnen kon, geen stromend water en de poepdoos
gewoon in de kamer. Oja, en drinken uit de gracht, waar de inhoud van de poepdoos in
terecht kwam.als de boldootkar te laat was. Je zal daar zitten: moeder van ’tig
kinderen, hou de boel maar eens schoon en gevoed, een vreselijk bestaan. Wanneer je
klaagde over je huisvesting werd je gewoon op straat gezet, dus dat deed je niet. Pas
na de 1e woningwet uit 1902 begon het langzaamaan beter te worden.
Als u meer wilt horen dan heeft u voor deze keer pech maar u kunt gewoon lid worden
hoor, dan bent u er de volgende keer zelf bij.
Annemarie en Henk werden bedankt met een envelop, een mooi boeket en een fles
wijn en we hopen ze nog eens te kunnen uitnodigen.
De plantjes op de tafels gingen naar Henny Tuinman, Riet Tensen, Marijke Zweed,
Willy Barbiers, Elne Franck, Bets Berkhout, Alien Schotel en Wil Kwaak.
Alie Visser, Annemarie Stroes, Marijke Zweed en Tinie Kool bedankten voor de
ontvangen kaartjes en bloemetjes.
Riet Bosstad gaf aan dat de fietsclub elke dinsdagmiddag blijft fietsen zolang het
goed weer blijft, gewoon naar het Dorpsplein komen en meefietsen!
Benita besloot de avond met de mededeling dat zij en Willy Warnar het bestuur
definitief gaan verlaten. Als zittend bestuur zullen ze nog 3 avonden verzorgen,
daarna is het aan het nieuwe bestuur. Kandidaten kunnen zich melden bij Benita of
Willy.

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

