KLEIN AANTAL LEDEN BIJ NAJAARSVERGADERING
Het slinken van het aantal leden is al vele jaren waarneembaar, maar op deze vergadering
werd dit wel schrijnend duidelijk: Ook al in een ver verleden werd dit probleem reeds door
Nico Balkenende aangekaart, maar de aardsoptimist Frits Lammerts hield er steeds de moed
in. Het 35-jarig bestaan zullen we zeker nog vieren.
Waren we vanaf 2015 gewend om altijd met Ad en Bep van Zelst mee te mogen rijden, ditmaal was het door
een vervelend ongeluk van Bep niet mogelijk. Een val in huis werd haar noodlottig. Een operatie door een
orthopeed in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen heeft alles weer rechtgezet, maar de eerste zes weken mag
Bep nog niet staan op dit been. Bep vanaf deze plaats word je een welgemeend herstel toegewenst.
Wij moesten dus een beroep doen op het openbaar vervoer. Zo stonden we op zondagmorgen 21 oktober op
een druk perron van Station Amsterdam-Zuid op de trein naar Utrecht te wachten, toen ik plotseling op mijn
rug werd getikt door Riet Dumas. Zij en Hanne Sons waren vol goede moed met de trein uit Den Haag
vertrokken, maar die reed niet verder dan Woerden. Dus in Amsterdam-Zuid stapten ze uit en zo konden we
samen als een VVA-kwartet op weg gaan naar De Bilt. Als ervaren reizigers op deze route wisten zij bij UtrechtCentraal bus 77 naar De Bilt te vinden, terwijl ook de looproute naar “De Oude Winkel” in de Waterweg
routineus genomen werd.
Daar in “De Oude Winkel” waren naast het voltallige bestuur ook
Paul en Ilonka met hondje al aanwezig, stond de koffie klaar en
de vlaaien in mooie delen gesneden gereed voor consumptie.
Deze vergaderruimte ademt toch een artistieke sfeer met de
verdienstelijke schilderijen van amateurschilders, die hier
wekelijks hun artistieke gaven uitleven. Terwijl het groepje
gezellig converseerde kwam ons oudste lid Miep LaboyriePoelstra onder begeleiding van haar zoon Thijs Laboyrie aan.
Miep toont zich nog altijd geïnteresseerd in het wel en wee van
de VVA, en haar zoon Thijs begeleidt zijn moeder trouw.
Fijn dat ze er weer bij was

Niet lang daarna opende voorzitter Jan Mulder de vergadering,
waarvan u het verslag elders in deze VVA-berichten zult
aantreffen. Halverwege de vergadering arriveerde het echtpaar
Van Eyck-de Greef.. Jacques had er een dienst als organist in de
Protestantse kerk in Heeze opzitten.
Het middagprogramma was ingeruimd voor Ron Chaulet, die
een presentatie zou geven, maar die was wegens ziekte
verhinderd. Gelukkig had Paul Luscuere nog zijn DVD van onze
laatste reis naar Mauriac in 2012 bewaard.

Ongedwongen en gezellig samenzijn

Toen hij deze in de najaarsvergadering van 2012 in “De Duiventil” in De Bilt wilde vertonen, haperde de
techniek en konden we niet genieten van de mooie beelden die hij toen geschoten heeft. Dat werd nu
goedgemaakt met een feest van herkenning voor verschillende leden.
De borrel daarna ging er in als God’s woord in een ouderling. De een genoot van wijn, de ander weer van
frisdrank, terwijl er ook altijd mensen zijn die de gemeentepils boven alles verkiezen. De gemene deler was
toch: het spreken met en het luisteren naar elkaar. Iets wat in onze vereniging altijd aanwezig is geweest en wat
ertoe heeft geleid dat wij nu 35 jaar na de oprichting nog steeds bestaan.
Wiet Josso

Wat drinken we Frits? Melk of wijn

Riet had het zo te zien weer naar haar zin

