Verslag van de contactmiddag van 10 november 2021.
Bij binnenkomst schenken we direct koffie en thee, omdat de gasten veel tijd nodig hebben.
2e Voorzitter Aafke Ravensbergen heet iedereen van harte welkom. We moeten
binnenkomen met een mondkapje. We hopen dat veel mensen zich aan de maatregelen
houden. Welkom voor Emmy en Martin de Bruin uit Ridderkerk.
Zij vullen de middag in met Jeugdsentiment, Koek en Snoepie. We zingen het lied "Samen in
de naam van Jezus", door Janneke gekozen. Aafke leest Hebreeën 10 vers 24, waar het gaat
over acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. We zijn vaak op onszelf
gericht. We hunkeren allemaal naar liefdevolle zorg en oprechte aandacht. We hebben voor
elkaar oppasdienst. Ik ben de hand, jij bent de voet, wij zijn allebei nodig. Wat ik niet kan,
kan jij zo goed, niemand is overbodig. Niemand is minder, niemand is meer, ieder is nodig bij
onze Heer. Ze gaat ons voor in gebed.
Ze doet de groeten van Dick Schoneveld en zijn vrouw Annemarie. Het gaat goed met hem,
de artsen zijn tevreden. Emmy en Martin de Bruin hebben een snoepkar en een uitstalling
met zakjes ouderwetse snoepjes die te koop zijn. 3 zakjes voor € 5,00. Iedereen heeft een
blaadje gekregen met 12 vragen erop, die in de presentatie gesteld worden. Er wordt een
snoeppakket verloot voor de winnaar. Allerlei snoep komt op de beamer, boterballen,
duimdrop, ulevellen. Daarvan zingen we met elkaar "Jarig Jetje zou trakteren".
We spaarden vroeger van alles, speldjes, sigarenbandjes, suikerzakjes.
Je had een radioprogramma, "Raden maar" en een T.V. programma "Het gulden schot". We
zongen "Als je voor een dubbeltje geboren bent"van Louis Davids en "Zij dronk ranja met
een rietje" van Johny Lion. Er waren opzetkoekjes en likkoekjes. Op de kermis kaneelstokken
en kersenstokken. We zongen met Pipo, zijn echte naam is Cor Witsche. Inmiddels wordt er
aan iedereen een zakje snoep uitgedeeld. Je kreeg vroeger 1 toverbal met z’n 2 en. Als de
kleur veranderde mocht de ander likken. We kregen een scene te zien van "Snip en Snap.
Er stonden allerlei trommeltjes en blikjes, zoals van Tjoklat, Droste. TV programma’s van
vroeger: Dorus, All in the family, Ivanhoe.
Tijdens de pauze met koffie, thee was dringen rond de snoepkar.
Na de pauze werden de blaadjes opgehaald en de vragen besproken. Uit de goede
antwoorden werd Wil Kotterer getrokken, zij kreeg het snoeppakket. We gingen verder met
Oudhollandse spelletjes, o.a. tollen, knikkeren, touwtjespringen en kaatsenballen. Ook de
attributen voor de wasdag werden getoond, een stamper, dompelaar, wasbord en wringer.
Maandag wasdag, dinsdag strijkdag enz. De grote schoonmaak moest voor Pasen klaar zijn,
de kachel ging dan uit en de kinderen kregen nieuwe kleren. De meisjes een strik in het haar,
gesteven, want anders ging hij hangen. Emmy eindigde met een opzegversje over
toverballen. Aafke bedankt ze voor de leuke, drukke middag, waar we de nostalgie van
geproefd hebben. Ze kregen applaus en bloemen. Janneke Wolvers sluit de middag af met
een gedicht: “Aandacht voor elkaar”. Ze wenst ons wel thuis, noemt de kerstviering op 8
december, vraagt om de mededelingen in ons blad en de Rijnsburger in de gaten te houden,
i.v.m. de nieuwe maatregelen omtrent corona.

