DE MARETAK

NIEUWJAARSRECEPTIE 15-01-2019
MR LAND VAN LOON - NIEUW EYCK
Januari 2019
kbc 453-4129101-95
Contact :
Hansweg 3 – 3960 Bree
e-mail :
lc@loclijsters.be
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Ontvangst

Aan tafel

Blijde intrede van de leden.

Protocolmeester Dirk Slaets noodt ons
aan tafel.

Omwille van de privacy, een belangrijk
item tijdens deze vergadering, wordt
gezichtsherkenning bemoeilijkt door
gehele of gedeeltelijke deformatie.
(vlekken, attributen etc…)

Als voorspel van deze samenkomst
belicht hij de nieuwjaarsvieringen door
de eeuwen heen.
-de Babyloniërs brachten rond 2.600
A.C. een koningsoffer. Een schurk
vermomd als vorst werd geofferd. Zo
werden talloze rampen vermeden voor
het komende jaar.
-Germanen vierden het Joel-feest
vanaf de langste nacht (21 december)
gedurende 12 dagen.

Dit is uiteraard alleen noodzakelijk voor
personen die niet vermomd ten tonele
verschijnen.
Bril en baard van onze protocolchef
kan je echt niet verbeteren.

-Romeinen vierden nieuwjaar op 1
maart , echter maar tot Julius Caesar
op het toneel verscheen. Met de
invoering van zijn Juliaanse kalender
werd nieuwjaar verplaatst naar 1
januari.
-Bij invoering van het Christendom riep
de Kerk 1 januari uit tot Hoogfeest van
Maria Moeder van God.
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-In 1575 besloot de Spaanse
landvoogd Requesens uiteindelijk dat
nieuwjaar wel degelijk op 1 januari
begon.
-Geïnspireerd door de frivole
nieuwjaarswensen van het nageslacht
laat de protocolmeester ons daarop
met zichtbaar genoegen meegenieten
van de verwoording van zijn
persoonlijke diepste verzuchtingen tov
onze ring :
“Er woont een sterretje in mijn hart
Heel klein en heel apart
Het kan lachen
Het kan zingen
Het kan dansen
En heel hoog springen !
Een sterretje vol lieve
wensen
Voor alle grote en kleine mensen.
Dikke knuffel en zoen
Van jullie aller kapoen :
Dirk”

Het nieuwjaarsmenu
Soep van lente-ui
Roodbaars met visserssaus
of
Lende van Limburgs Kloostervarken
met Limburgse mosterdsaus
Chocola verrassingen
of
Fruit

De voorzitter spreekt

Na de soep neemt de voorzitter het
woord.

-en hij vergast ons uiteindelijk op de
receptuur van een met talrijke luchtige
ingrediënten op 180°C gebakken
“nieuwjaar”
Dank je Dirk !
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Eerst geeft hij duiding bij de punten,
besproken op de Algemene
Vergadering in Gent.:
-indexatie lidgeld
-uitreiking erepenning
-goedkeuring begroting
-discussie webstek
-teloorgang van het oranje boekje
-bevraging over de dag van de
vriendschap
-kaderdag 26 januari in Gent
Daarna geeft hij tekst en uitleg bij het
te volgen 3-SPORENBELEID ter
uitbreiding en verjonging van onze
ring.
01.Uitnodiging gasten
Leden nodigen gasten uit om hen
kennis te laten maken met de groep.
02.Cyclus van interessante sprekers
Boeiende (duurdere) sprekers worden
aangetrokken om de appetijt van de
gasten te prikkelen.
03. Herziening formule samenkomst
Huidige formule
soep/hoofdgerecht/dessert neemt veel
tijd in beslag.
Er wordt gezocht naar een formule die
ons enerzijds toelaat meer tijd te
besteden aan de babbel op voorhand
(kennismaking met gasten) en die
anderzijds toelaat dat de spreker tegen
23.00 uur ten laatste zijn zegje gedaan
heeft.
MODALITEITEN :
01.Uitnodiging gasten door onze leden
-kosten uitgenodigde gasten (alleen
potentiële leden) worden eenmalig
gedragen door onze ring
-kosten partner van de genodigde
worden gedragen door de betreffende
gast of diens gastheer.
-een gast die terug komt zal daarna
zelf de kosten van het diner dragen.
-Zoals gebruikelijk dragen aspirantleden gedurende het eerste jaar van
hun aanwezigheid alleen de kosten
van het diner.

02.Boeiende (duurdere) sprekers
worden aangetrokken.
Voor dit jaar wordt een cyclus
“Geschiedenis van de Nederlanden” in
4 episoden ingelast met spreker Dr.
Jan Vaes à 200,00 EURO per lezing,
diner en receptie inbegrepen.
03.Wijziging formule diner in positief
overleg met kasteel Wurfeld.
Nog te bespreken.
Afgevaardigd worden voorzitter en
ondervoorzitter.

De teloorgang van het oranje boekje

Na het overigens genietbare
hoofdgerecht betreedt bestuurder Nico
Stassen, 1ste IT-er van Marnix
Nationaal het spreekgestoelte.
“Het oranje boekje zal verdwijnen !”
Ongeloof, verbijstering daalt neer over
de vergadering.
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Talrijke vragen borrelen op :
-wanneer verdwijnt het oranje boekje ?
-waarom verdwijnt het oranje boekje ?
-wordt het een rood of een groen
boekje ?
-verdwijnen ook de oude oranje
boekjes ?
-wie laat het boekje verdwijnen ?

Geheel gerustgesteld berust de
vergadering in de voorgenomen
liquidatie van de traditierijke oranje
bijbel van de Marnixring.
In het najaar zal Nico in samenwerking
met Guy de vergadering initiëren in de
succesvolle toepassing van
gebruikersnaam en wachtwoord. 😊
Alhoewel niet verkieslijk is het
uiteraard toegestaan het laatste oranje
boekje nog jaren te gebruiken.

Overzicht activiteiten
niet- geautoriseerde opname

Ootmoedig maar strijdvaardig bekent
Nico schuld.
Oorzaak is de nieuwe wetgeving op de
privacy.
Private gegevens mogen niet meer
vrijgegeven worden zonder
uitdrukkelijke toelating van de
getroffenen.
Foto’s, gepubliceerd zonder toelating,
zijn des duivels.
Het oranje boekje verdwijnt maar wordt
vervangen door een digitale databank
waar zo mogelijk nog veel meer
persoonsgegevens van onze leden te
raadplegen zijn mits in te loggen op de
website van de Marnixring met de
correcte gebruikersnaam en paswoord.

Het bezoek aan de Corda-campus in
Hasselt tijdens de krokus-uitstap van
07 maart is in volle voorbereiding.
Guy contacteert notaris Schotsmans
voor een lezing ivm het nieuwe
erfrecht.
Dirk informeert bij voormalig
provinciaal Afgevaardigde Sylvain
Sleypen naar een lezing over de beide
Limburgen in samenspraak met een
Nederlands Limburger.
Zomeruitstap : ideeën welkom
Het Kerstfeest zal vermoedelijk plaats
vinden in Aldebiezen op initiatief van
zusterring Brigand.
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Epiloog
De voorzitter roept alle leden op in het
eigen netwerk op zoek te gaan naar
aspirant leden die ter kennismaking
met onze ring uitgenodigd kunnen
worden op een van volgende
vergaderingen.
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PROGRAMMA 2019
15 januari

Nieuwjaarsreceptie

19 februari

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel I”

07 maart

Krokusuitstap : Corda Campus Hasselt + Mijnmuseum Beringen

16 april

Sylvain Sleypen in tweespraak met ??? :
“De verbinding van de beide Limburgen”

21 mei

Notaris Nele Schotsmans : “Het nieuwe erfrecht “

18 juni

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel II”

10-11 augustus

Zomeruitstap naar ???

17 september

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel III”

15 oktober

Verkiezingen & Besloten vergadering : Nico en Guy :
“Digitalisering van de Marnixring.”

19 november

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel IV”

13 december

Kerstfeest Brigand

21 januari 2020

nieuwjaarsreceptie
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DINSDAG 19 FEBRUARI 2019

KASTEEL WURFELD
19.30 uur

DR. JAN VAES

GESCHIEDENIS
VAN DE
NEDERLANDEN
DEEL 1/4
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