
Goede middag beste wijkgenoten. 

Ik ben blij dat jullie met zovelen (weer) zijn gekomen op onze 

ontmoetingsmiddag. 

Inmiddels is het de vijfde keer dat wij deze middag, waarin het de 

bedoeling is dat jullie elkaar beter leren kennen onder het genot van 

een hapje en een drankje en waar jullie een gezellige middag kunnen 

doorbrengen. 

Uiteraard een bijzonder woord van welkom voor Bouke de Bruijn, 

onze wethouder die hier namens het college van B&W aanwezig is. 

Ook de vertegenwoordigers van de overige wijkraden – voor zover 

aanwezig – wil ik hierbij uiteraard van harte welkom heten. Ik hoop 

dat jullie allen, net al wij, veel plezier zullen beleven op deze middag. 

Dit jaar is het voor de vijfde keer dat wij een ontmoetingsmiddag 

organiseren. Er is dus sprake van een lustrum. Om die reden heeft de 

organisatie – waarvoor het bestuur erg dankbaar is – dit jaar extra 

uitgepakt om het jullie allemaal, dat hopen wij tenminste, naar de zin 

te maken. 

Voordat ik over de inhoud van de middag iets zal vertellen, eerst nog 

even het volgende: 

Inmiddels heeft een aantal leden van de werkgroep die deze middag 

organiseert aangegeven er mee te willen stoppen. Wij hebben daar 

begrip voor. Dat is tevens een moment om na te denken over de 

toekomst. Willen wij volgend jaar weer een ontmoetingsdag in deze 

vorm, of slaan we een nieuwe weg in. Wij nodigen daarom 

belangstellenden uit de wijk uit jullie uit om met ons na te denken 

over een nieuwe activiteit. Wij zouden het op prijs stellen als er weer 

enkele vrijwilligers komen die – net als de vorige groep – voor ons 

een leuke activiteit willen organiseren. Je kunt je daarvoor bij een van 

de bestuursleden opgeven. 



Verder zijn wij op zoek naar iemand die in de toekomst de functie van 

secretaris in het bestuur op zich zou willen nemen.  Belangstellenden 

kunnen zich eveneens bij een van de bestuursleden melden.  

 

Nu over vandaag: 

Bij binnenkomst zijn jullie ontvangen door de Speelgroep Boxmeer, ik 

ga er van uit dat een welkome ontvangst was. Geprobeerd is weer 

om op deze ontmoetingsdag iets voor elk wat wils te organiseren. Zo 

is er een aantal workshops waar kaarten (Annet van Doorne en 

Angelique Ermers), cupcakes (Elles van der Laan) en armbandjes  

(Sandra van de Passand) gemaakt kunnen worden. Ook is er een 

theeproeverij (door Michèle van de Betovering) en een bierproeverij 

(door Achiel van de Westerlaken). Verder hebben we het 

zogenaamde Bierpulschuiven (wat dat is weet ik nog niet maar het 

klinkt wel interessant). Ook is er voor de liefhebbers de mogelijkheid 

om – met dank aan Hotel Restaurant Riche – de Formule 1-wedstrijd 

(met Max Verstappen)  van Bahrein te volgen. 

De muzikale omlijsting is deze middag in handen van George 

Verstralen op de piano. 

Uiteraard is ook gedacht aan warme hapjes, die – zoals jullie gewend 

zijn – in de loop  van de middag zullen worden uitgeserveerd. Ook 

zullen er rond half vijf sandwiches worden aangeboden 

De wijkraad hoopt dat jullie weer een prettige middag zullen hebben.  


