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Bericht vanuit het bestuur
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2021, het nieuwe jaar is begonnen. Alle leden hebben voor de kerst
een prachtig pakketje van ‘Het Keetje’ gekregen. De vele reacties hebben ons goed gedaan, zowel de
gesprekken aan de deur als via de telefoon.
Laten we hopen dat we dit jaar weer snel terug kunnen naar het normale normaal. Dat we elkaar weer
kunnen begroeten, elkaar kunnen aankijken en elkaar weer toelachen. Dat we elkaar weer de hand kunnen
schudden en weer kunnen kaarten, biljarten en bingoën. Laten we er gewoon van uitgaan dat dat weer
kan in de loop van dit nieuwe jaar. Laat 2021 een gewoon jaar worden. Hierover houden we jullie via de
nieuwsbrief op de hoogte.
Trudy Ligthart

Rectificatie
In de vorige nieuwsbrief is een prachtig Sinterklaasgedicht in het West-Fries geplaatst, maar daarbij is per
abuis niet vermeld wie dit heeft geschreven. Het is geschreven door Kees Ruiter uit Bovenkarspel.

Contributie 2021
In de maand februari wordt de jaarlijkse contributie van € 22,50 per lid geïnd. De leden die het bestuur
hebben gemachtigd de contributie automatisch te laten afschrijven, kunnen dit op hun eigen rekeningoverzicht terugvinden. De overige leden worden verzocht het bedrag vóór 1 maart zelf over te maken.
Het rekeningnummer staat bovenin deze nieuwsbrief: NL 83 RABO 0310 0514 95.

Toen en nu
De keuken uit mijn kindertijd was altijd vol met mensen,
er stond een warme kachel in, wat had je meer te wensen?
De was hing er te drogen en de worst hing aan een spijker,
de koffie stond te pruttelen, waar was het leven rijker?
We zaten in ons keukentje met negen man te eten,
met soep vooraf en pudding toe, ik zal het nooit vergeten.
De afwas was het ergste niet, dan stonden we te zingen,
een grote zinken teil dat was ons bad, er waren ergere dingen.
De keukenmat werd opgerold, want ons vader kwam van de markt,
ik zie hem nog zweten,
de armen vol met groenten, we hadden weer te eten.
Brood was er altijd op de plank en een varken in de kelder,
was het vuil, dan ging er een dweil door en alles was weer helder.
De keuken van onze kinderen staat vol met apparaten,
het nieuwste van het nieuwste, maar je kunt er niet mee praten.
De was is in de droger, in de vriezer is het eten,
het is ongekende luxe, als ik niet beter had geweten.
Ze eten in het keukentje, ja, wie dat toch verzon,
een tweeminutenmaaltijd, zo uit de magnetron.
De afwas gaat in een machine, daar zitten ze niet mee,
en zingen dat hoeft ook al niet meer, ze draaien een cd.
Geen teil meer, maar een bubbelbad, een auto voor de deur,
wie nou niet tevreden is, die is een ouwe zeur.
Wij hadden al die dingen niet, maar toch wel ietsje meer,
een kostbaarheid in het leven: gezelligheid en sfeer.

