Nieuwjaarsborrel 2018

Het nieuwe jaar werd op 10 januari ingeluid met een klinkende nieuwjaarsborrel in aanwezigheid van
meer dan 150 leden.
De voorzitter gaf in zijn nieuwjaarsspeech eerst een kort overzicht van de
activiteiten in 2017. Plannen van het stadsbestuur zijn nauwlettend gevolgd
en besproken, en waar nodig van positief-kritisch commentaar voorzien. Er
is een website actief waar we echt trots op kunnen zijn, er is weer een
mooie serie wenskaarten gemaakt en de leden tonen met hun opkomst bij
diverse activiteiten hun waardering voor onze vereniging, waarbij ze zich
duidelijk thuis voelen. De voorzitter dankte alle vrijwilligers voor hun inzet.

De blik vooruit richtte zich op het heuglijke feit dat de vereniging dit jaar 45 jaar bestaat. De voorzitter
gaf een inkijk in het programma dat in voorbereiding is en nodigde iedereen uit voor de feestelijke
bijeenkomst op 16 mei, de oprichtingsdatum. In de loop van het jaar volgen nog speciale lezingen en
excursies. Hierover en over de andere activiteiten kunt u lezen in de afleveringen van Ons Den Haag
en op de site.
Jacob Bijl informeerde de leden over een cursus over de geschiedenis
van Den Haag (de cursus Hagologie), die de deelnemer in zes
bijeenkomsten kennis laat maken met het rijke verleden van de stad. De
cursus in de vorm van een inleiding gevolgd door een wandeling, start in
april en wordt op zaterdagen gegeven. Meer informatie op
www.gildedenhaag.nl
Daarna volgde de uitreiking van de prijs voor de winnaar van het raden van de
zoekplaatjes in de afleveringen van Ons Den Haag.
Els van den Broek had mevrouw Fleur Kruyt van distilleerderij Van Kleef
bereid gevonden de prijs uit te reiken aan mevrouw Catharina Abels.
Tot slot hadden de leden ruim de tijd om elkaar onder het genot van een hapje
en een drankje een goed nieuwjaar te wensen. Al met al een zeer
geanimeerde bijeenkomst.
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