
NIEUWJAARSRECEPTIE 2014 
 
Op 11 januari 2014 hield het bestuur in ons verenigingsgebouw de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Uw 
verslaggever was al vroeg met zijn fototoestel aanwezig, maar de meeste leden lieten lang op zich 
wachten, waarschijnlijk omdat de receptie van 11 tot 13 uur was gepland.  
 
De meeste leden die op de receptie verschenen, waren dan ook weer de leden van het 
zaterdagmiddagkaarten. Bijzonder was dat Jan de Winter, onze oud-voorzitter op de uitnodiging van 
het bestuur was ingegaan en acte de présence gaf.  
Rond half één, na vele kopjes koffie mét, werd het tijd om het jaarboek 2013 met foto’s die al of niet 
in Tuinkrabbels waren verschenen via de voorzitter aan de vereniging aan te bieden. Het door de 
eindredacteur van Tuinkrabbels vervaardigde fotoalbum is een hommage aan de vrijwilligers 
geworden en door alle leden in te zien. Het krijgt een permanente plaats in de bibliotheek in het 
verenigingsgebouw. 
 
Ruud Smit nam als voorzitter de gelegenheid te baat om de nieuwjaarstoespraak niet zelf, maar door 
een van zijn voorgangers, Jan de Winter, te laten houden. En Jan deed dat op zijn eigen rustige, bijna 
fluisterende wijze. 
Allereerst memoreerde hij zijn zware ongeval van anderhalf jaar geleden en de daarop volgende 
revalidatie.  Vervolgens liet hij wat namen de revue passeren van vrijwilligers uit het verleden en 
heden. Hij benadrukte het belang van de vrijwilligheid van taken alsmede de rijkdom aan vrijwilligers 
die voor een vereniging van eminent belang zijn. Na zijn uit het hoofd verzorgde toespraak nam 
iedereen nog een drankje en werd er geproost op het nieuwe tuinjaar. De speelkaarten kwamen op 
tafel, want ook het zaterdagkaarten moest doorgang vinden. 
Ik vond het na die vroege uren nu wel welletjes geworden, wenste iedereen gedag en in het 
bijzonder Hans en Beppie v.d. Burg, ten afscheid. Een goed tuinjaar 2014 toegewenst! 

Wim Heijsteeg 
 

Ruud Smit neemt Jaarboek 2013 in ontvangst 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan de Winter heeft een gezellig onderonsje. 

 
  



 
Het Jaarboek 2013 
 
De kerstversiering hangt er nog 

 
 
Node afscheid genomen van Hans (kantinebeheer) en Beppie v.d. Burg (redacteur Tuinkrabbels) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


