Jubileum
Zaterdagmiddag 28 april vierden wij ons twintigjarig jubileum. Zoals bij elk
jubileum hoort daar een feest bij.
We begonnen om half twee met de ontvangst van onze gasten met een kopje
thee of koffie en een lekker gebakje. Het bestuur nam de felicitaties en
envelopjes dankbaar in ontvangst. De inhoud van de envelopjes -door
SeniorCompAS aangevuld tot €500- was dit keer bestemd voor de activiteiten
van ‘Hof van Bluyssen’ van Amaliazorg in Asten. Mede dankzij onze bijdrage
komen zij dichterbij de aanschaf van een speciaal instrument, een zogenaamde
‘Cradle’ (CRDL). Voor de bewoners die zich in de tweede en derde fase van de
dementie bevinden is dit een geweldig instrument. Het is een soort houten ei,
dat middels geluid contact legt tussen bewoners in een gevorderd stadium van
dementie en hun naasten.
Om twee uur ging het officiële deel van start. Bart van Roosendaal was door het
organiserende comité weer ingehuurd als ceremoniemeester of, zo u wilt,
‘spreekstalmeester’. Als eerste spreker kondigde hij uw voorzitter aan. In zijn
toespraak prees hij onze cursusleider Agnes Hulshof, die na een inzet van twintig
jaren aftreedt. Achtereenvolgens bekleedde zij de functies van penningmeester
en voorzitter en vanaf het begin was zij cursusleider. Helaas kon zij niet
aanwezig zijn als gevolg van een val. Vervolgens spraken Theo Maas, wethouder
in Someren, en Janine Spoor, wethouder in Asten. Hierna volgde de nieuwe film
over twintig jaar SeniorCompAS. In de film zijn vanwege het noodzakelijke
historische verband ook beelden uit de ‘oude’ film gebruikt. De film is tot stand
gekomen met medewerking van enkele leden van de Werkgroep Filmbewerking
onder leiding van Leo Keuren, die ook de eindmontage verzorgde.
De cabaretgroep Pro&Contra trad daarna op en bracht voor de pauze een aantal
liedjes ten gehore. Leo van Bussel zong ze en praatte ze aan elkaar.
In de pauze strekte vrijwel iedereen even de benen (en sommigen namen ze
ook) en smeerde de kelen.
Na de pauze vervolgde Pro&Contra hun optreden en sloten het af met een
speciaal voor SeniorCompAS door Joop Martens geschreven jubileumlied. Als
melodie is “Hij was een smokkelaar” gebruikt. Het refrein kon gemakkelijk
worden meegezongen, omdat de tekst door Leo van Bussel werd ‘voorgezegd’:
Ons SeniorCompAS bestaat twintig jaar.
Vandaar dit feestmoment, vandaag bij elkaar.
Al twintig jaren lang digitaal aan de slag.
De deur staat open iedere zaterdag!
Het was inmiddels vier uur geworden. Er waren bloemen voor de optredende
artiesten. Het officiële deel van de jubileumviering werd afgesloten en het
gezellig samenzijn met hapjes en drankjes kon beginnen.
Tegen vijven vertrokken ook de laatste gasten.
Erik Goris verzorgde de muzikale omlijsting bij de ontvangst, in de pauze en bij
het gezellig samenzijn. De bloemstukjes op de tafels en de grote bloemstukken

op het podium werden verzorgd door de Werkgroep Bloemschikken van
Groei&Bloei. Wim Maas van SIRIS maakte foto’s.
Een woord van waardering is op zijn plaats voor iedereen van SeniorCompAS die
op enige manier meegeholpen heeft het jubileum tot een gebeurtenis te maken
die we ons zullen blijven herinneren. Voor de totale organisatie en het
jubileumcadeau tekenden Huiby de Groot, Johan Hoefnagels en ondergetekende.
Voor het inrichten en ook weer opruimen van de zalen waren de TC en de
‘werkgroep Zaalinrichting’ met diverse andere vrijwilligers paraat. Enkele leden
van onze werkgroep Filmbewerking verzorgden de videoreportage. René Meulen
maakte foto’s. Onze groep gastvrouwen en -heer, die de ontvangst en de
huishoudelijke zaken voor hun rekening namen, mogen zeker niet vergeten
worden.
Ook was gezorgd voor de aanwezigheid van EHBO-vrijwilligers, want je weet
maar nooit. Ze hebben één pleister geplakt!
Binnenkort staat het fotoalbum op onze website.
Voor de foto’s van Wim Maas kunt u op SIRIS kijken.
Alle bezoekers kregen bij het verlaten van de zaal een aandenken uitgereikt: het
jubileumboekje in een draagtas met de bekende 20-jaar logo opdruk.

Peer Custers

Voor alle leden die niet aanwezig konden zijn op het jubileum ligt dit
presentje ook klaar.
U kunt het afhalen:
- in Asten op zaterdagmiddag 12 mei tussen 14:00 en 15:00 uur in het
leslokaal in De Beiaard.
- in Someren in de bibliotheek aan de Molenstraat op dinsdagmiddag 15
mei van 14:00 tot 15:00 uur.

