Verslag van Nieuwjaarsbijeenkomst 2016
Gehouden in “de Boxhof” te Velddriel op 6 januari 2016
De jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst werd goed bezocht. Er hebben 181 leden aan dit evenement
deelgenomen, waarbij ook nog een nieuw lid werd ingeschreven. Dat bracht het totale
ledenbestand op 6 jan. 2016 op 908 leden. Gelet op de terugloop aan leden door sterfte is dit een
mooi aantal waar we allemaal trots op mogen zijn.
De middag werd om 13.30 uur geopend door Nico de
Vz. Hij heette alle deelnemers van harte welkom. Nico
opende verder met een gedicht ”Je hebt maar een
leven”. Dat leven moet je koesteren want je kunt het
slechts één keer beleven.

Terugblik
We zijn in een wereld beland waar waarde en normen door velen op hun eigen wijze worden
ingevuld. Hetgeen al vaak leidde tot onverkwikkelijke zaken van terreur, aanslagen en intimidatie.
In die roerige tijd hebben we ook ons maatje José van Hoesel verloren die we nog steeds erg
missen.
We werden ook geconfronteerd met de Nieuwe WMO wet 2015. Die onze Z&W veel zorg en tijd
heeft gekost. Met als resultaat dat wij de gemeente onvoldoende hebben kunnen doordringen van
het feit dat het geleverde maatwerk door de opzet geen maatwerk is geworden. Maar helaas we
moeten het ermee doen.
Activiteiten waren er te over, meeste goed bezocht, waarvan de themamiddagen toch voortdurend
aandacht vragen om leden en niet leden te enthousiasmeren
Naar de toekomst
Wat ook een goede ontwikkeling voor de vereniging is, is het convenant dat we samen met de
directie van de Leyenstein hebben gesloten. Zo gezegd een win-win formule. Waarbij aangetekend
dat we ook binnen de Leyenstein onze eigen identiteit blijven behouden.
Mogelijk kunnen we ook gebruik gaan maken (halve dag per week) van de huiskamer voor
kleinschalige activiteiten.
Verder gaan we verder met de oudereneducatie, hen overtuigen dat het digitale tijdperk zijn
intrede heeft gedaan. Overheden, bedrijven, woningbouwstichtingen en niet te vergeten de
belastingdienst die hier rigoureus mee aan de slag gaat. Wat op dit moment nogal wat sores geeft.

De koffie is reeds geserveerd samen met de cake van
Truus en onder het genot van een pilsje, wijntje en de
senioren lekkernij “advocaat met slagroom” stelt Nico
het orkest voor.

Deze keer het bekende Bommelerwaards Seniorenorkest onder leiding van Peter van Harsel.
Zij doen de aftrap met de bekende “senioren mars”. Er volgen nog vele smaakmakers en de
stemming zit er goed in.
Na al die mooie klanken is het tijd voor de Pauze.
De pauze wordt benut voor even rustig bijpraten, natje
en een droogje (snackje) en wordt ook de loterij
aangekondigd. De loten worden gretig afgenomen,
iedereen wil een kansje wagen om een van de 15
prijzen (waarvan één hoofdprijs) te verschalken.

Om de loterijgroep alles rustig te kunnen laten verwerken treedt het orkest aan voor de tweede
ronde. Bleu Spanish Eyes doet het altijd goed en verhoogd de stemming.
Tussendoor vraagt Anne Bongaerts het podium voor
een vertelling hoe het verliep met het “menneke” in
mooi dialect en voorgedragen op een wankele tafel. Je
moet maar durven.
De loterijgroep is klaar voor de trekking Nico heeft een
aantal coryfeeën uitgenodigd voor de trekking .o.a. de
mevr. die vandaag lid is geworden; Diny Glaudemans,
mevr. Wijnen en Berrie Monster om alles in goede
banen te leiden.
De muziek neemt even de tijd voor drankje en wat
snacks en de loterij gaat van start.
Zoals gewoonlijk is er een gevecht om de kleuren van de
loten; is het nu blauw of groen, geel of…… De trekking
verloopt vlot, de prijzen vallen soms op een hoopje
maar al met al krijgt de hele zaal toch haar deel.

De Vz. Nico geeft even het resultaat door van de loterij.
Bruto opbrengst: € 725,50 Af kosten prijzen: € 163,50
(prijzen die door Maria weer op uitstekende wijze zijn
samengesteld). Netto bedrag is € 562,00 een prima
resultaat.
Het orkest start voor de laatste ronde het wordt een
smeuïge afronding van een middag praten, zingen,
borrelen, voor elk wat wils.
Nico sluit om 16.35 uur de bijeenkomst en bedankt alle die aan het slagen van deze middag hebben
bijgedragen, de deelnemers, het orkest, de bediening met Truus van de Boxhof die alles keurig voor
mekaar hadden en alle ondersteuners vanuit de vereniging. Hij wenst allen een wel thuis en tot een
volgende keer.
Henk Vissers
Secretaris

