Nieuwjaarsbijeenkomst 2014

Toespraak door de voorzitter
Namens het bestuur heet ik u van harte welkom op deze eerste bijeenkomst van
2014. De tijd vliegt en weer mogen we het glas heffen op een nieuw jaar. Wat zal dit
jaar ons brengen?
De tijd
verwaait
gelijk het zaad
van een bloem
luchten
van het stralendste blauw

Ouder wordend lijkt het of de tijd sneller en sneller gaat en steeds vaker speelt de
spreuk “de tijd gaat snel gebruik hem wel” door mijn hoofd of “carpe diem”, pluk de
dag.
Na een drukke, maar gezellige decembermaand zijn de kerstspullen opgeruimd en
de oliebollen en andere lekkernijen hebben – helaas vaak zichtbaar - hun werk
gedaan.
Het jaar 2013 hebben de meesten van ons inmiddels samen met de kerst- en
nieuwjaarswensen bijeengebonden met een elastiekje en in de onderste la van het
bureau of waar dan ook gestopt. Weggooien is jammer en in januari is er vaak meer
tijd om de post nog eens rustig door te lezen.

Voor onze sociëteit was 2013 een bijzonder jaar.
We hebben – soms zichtbaar, maar vaker onzichtbaar - lief en leed met elkaar
gedeeld. Er waren en er zijn mensen ziek, er zijn heupen en knieën vervangen, maar
gelukkig zijn de meesten van hen inmiddels weer aardig op de been.
Verdriet was er omdat Ton Tonk in februari j.l. is overleden. Samen met Tonnie
woonde hij bij ons op de Zandheide en van dichtbij heb ik gezien hoe zij samen op
bewonderenswaardige wijze met de ziekte van Ton zijn omgegaan.
Ook andere leden van de sociëteit hebben dierbare familieleden, vrienden of
bekenden verloren en ik wens ieder vanaf deze plaats heel veel sterkte toe bij het
verwerken van dit verdriet.

Alles waar je echt van houdt
Zal warmte blijven geven
Ook al is het
Niet gebleven
’t blijft altijd een deel van jou
Een stukje van je leven

Gelukkig mogen we ook dankbaar zijn voor de goede momenten van het afgelopen
jaar. Wat de sociëteit betreft denk ik aan het sfeervol verlopen kerstdiner, de jeu de
boules-competitie, het 10-jarig jubileum dat we in april met elkaar vierden en
natuurlijk de vele mooie thema-avonden met vaak boeiende sprekers.
In het voorjaar is een vragenlijst rondgestuurd omdat we als bestuur een zo goed
mogelijk beeld wilden krijgen van wat er in onze sociëteit leeft. Wat doen we goed,
wat kan beter. Over de uitkomst hiervan zullen we op de ALV in april nog nader
ingaan.
Om een paar dingen te noemen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de
vernieuwing van onze website en er is een commissie ingesteld die gaat bekijken wat
we op termijn voor elkaar kunnen betekenen in het kader van “samen ouder” worden.
En last but not least er ligt weer een prachtig jaarprogramma voor 2014 klaar.
Sociëteit Jansberg leeft, is vitaal en……daar mag op gedronken worden.
TIijd dus om het glas te heffen op een fantastisch nieuw sociëteitsjaar.

Astrid Meijer

