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Voorjaarsactiviteit
Anders Actieven
Op maandag 9 mei 2022 kwamen 80 leden van de Anders Actieven op het
eeuwenoude Landgoed Mariënwaerdt bij elkaar. Allemaal blije gezichten
want het mocht weer na twee jaar corona. Iedereen was blij om elkaar weer
te ontmoeten! De collega’s kwamen uit alle windstreken van ons land, zoals
Tolbert, Broek in Waterland, Hellevoetsluis en Amstenrade, naar het
midden van Nederland. | Tekst Diny Bom

Vanaf 11.30 uur was de inloop in de Hooge Schuur. Dit
oude gebouw heeft een prachtig terras en staat midden
in het groen. In zijn welkomstwoord stond voorzitter
Herman Rotting stil bij het overlijden van drie collega’s.
Daarna waren er gelukkig nog enkele vrolijkere berichten en was er een buffet met heerlijke broodjes en
consumpties. Alle collega’s genoten ervan om elkaar
tijdens de lunch, of daarna al lopend op het Landgoed,
uitgebreid te spreken. De fotoboeken met beelden van
eerdere AA-activiteiten zorgden voor leuke herinneringen en verhalen.
Om 13.30 uur was het optreden van het Trio John Meijer.
Zij brachten prachtige luisterliedjes van Wim Sonneveld,
Robert Long, Seth Gaaikema, Drukwerk en vele anderen. Er werd aandachtig geluisterd en afgewisseld
meegezongen.
In de pauze gaf Cees Klaassen, directeur van KVLO, ons
op humorvolle wijze een inkijkje in wat de KVLO achter
de schermen allemaal voor ons vakgebied doet. Blijkt
heel veel te zijn, met als jongste voorbeeld de wettelijke
verplichting om in het po twee lesuren LO per week te
laten geven door een bevoegde vakleerkracht. Dit gaat
in op 1 augustus 2023. Een fantastisch resultaat! Daarna
werden twee collega’s in het zonnetje gezet vanwege

hun langdurige lidmaatschap van de KVLO,
namelijk 50 en 60 jaar lid. Hulde!
Hierna was nog een half uur heerlijke muziek, waarna
voorzitter Herman het Trio John Meijer bedankte voor
hun geweldige muzikale optreden. Als afsluiting het
nieuwtje dat de najaarsactiviteit op maandag 10 oktober
2022 in Zeist is en dat dit een heel bijzondere bijeenkomst zal worden. Houd deze datum vrij!
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ariënwaerdt is een prachtig landgoed, ligt
midden in de Betuwe en dicht bij Beesd.
Een mooi gebied aan de Linge en sommige leden hadden vooraf al een wandeling op het Landgoed gemaakt.
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