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Plaatselijk Nut Wetering en omstreken 

7 januari 2012 – Restaurant Geertien Muggenbeet 

 

Namens het bestuur van ‘Plaatselijk Nut Wetering en omstreken’ heet ik u allen van harte 

welkom op deze Nieuwjaarsborrel. Onze voorzitter Jan Hanskamp is niet in de buurt en heeft 

mij gevraagd om voor hem in de plaats deze korte toespraak te willen houden. 

 

Ik wil u in de eerste plaats namens het gehele bestuur een heel goed, maar vooral een heel 

gezond Nieuwjaar toewensen. Samen met allen die u dierbaar zijn. 

 

Een goede gezondheid is vanzelfsprekend… 

Het belangrijkste in ons leven 

 

Onze dagelijkse beslommeringen en alle negatieve berichten vanuit bijvoorbeeld Den Haag en 

andere bronnen zijn daarbij van ondergeschikt belang. Echter al die negatieve berichten 

komen als een koude waterval over ons heen, het ene na het andere slechte nieuws lezen we 

dagelijks in de krant of horen we via de nieuwsberichten. 

Deze berichten kunnen ons humeur en het vertrouwen in de toekomst beïnvloeden, maar… 

beste mensen, bedenk daarbij dat het beslist niet het belangrijkste is in ons bestaan. 

 

Nogmaals gezond zijn en gezond blijven is van veel groter belang en daarom mensen…  

pluk de dag … en … daar waar het mogelijk is geniet van het leven. 

Daaraan toevoegend … want… je bent er maar zo even! 

 

Nu even wat informatie over het komende jubileumjaar 2013, het 100-jarige bestaan van onze 

vereniging. 

Er zijn al heel wat initiatieven en plannen uitgewerkt en het ziet er allemaal veel belovend uit, 

maar… er moet nog heel veel gebeuren. 

Het bestuur heeft er echter alle vertrouwen in dat het allemaal goed zal komen en dat beloofd 

voor het volgend jaar een geweldig jubileumjaar te worden. 

 

Als penningmeester kan ik u met vreugde mededelen dat de verhoging van de contributie, nu 

drie jaar geleden ingevoerd, zijn uitwerking heeft gehad, want het positieve saldo op de bank 

is al flink opgelopen en daar komt nog een jaar contributie bij! Bovendien hebben we al van 

diverse instanties toezeggingen gekregen voor een bescheiden subsidie, dus het ziet er 

financieel ook positief uit allemaal voor het jubileumjaar 2013. 
 

Zijn er nog mensen met leuke ideeën of initiatieven, dan kunt u deze altijd kwijt bij het 

bestuur, maar wacht daarmee niet tot het laatste moment, want alles heeft zijn tijd nodig om 

het voor te bereiden en uit te werken. 

Via ons verenigingsblad ‘Waeterproat’ én de website van de vereniging zullen wij u op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen betreffende zaken die voor ons allen van belang 

kunnen zijn. 

 

Beste mensen… ik heb gezegd wat ik kwijt wilde. 

Ik wens u een gezellige Nieuwjaarsborrel toe, met voor iedereen drie consumptiebonnen en 

een stuk of wat snacks voor de ‘tussendoortjes’. 

Bedankt dat u naar mij heeft willen luisteren en ook voor uw aanwezigheid en nogmaals… 

 

           EEN GELUKKIG NIEUWJAAR 2012 
 

Henk Kale 

Penningmeester - Plaatselijk Nut Wetering en omstreken 


