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Deelnemers

Partners zijn er vandaag niet bij.
Aanwezige leden :
Reinhilde Bovend’aerde
Lo Clijsters
Dirk Dezeure
Jos Dezeure
Frieda Gijsen
Ludo Jacobs
Paul Janssen
Jos Nicolaes
Eric Rutten
Dirk Slaets
Nico Stassen
Loek Theelen
Willy Van Pol
Jean Vandeweert
Guy Willems
Verontschuldigd zijn :
Dirk Flipkens
Tjeu Neyens
Jean Swagten

Voor de eerste maal sinds de uitbraak
van Covid-19 in maart 2020, vergadert
onze ring opnieuw in kasteel Wurfeld.
Allemaal blije gezichten !

Het aperitief leidt
met enkele hapjes
het voorgerecht in.
Carpaccio van
zalm of
carpaccio van
ossehaas

19.30 uur ONTVANGST IN HET
WALDORF
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20.30 uur DINER IN HET CARLTON

Ik hoor je stem
Die zegt dat je me missen zou
Maar ik hou met afstand
Het meest van jou
-Tierelieren

Naar goede traditie prikkelt de
protocolmeester onze eetlust met
enkele gedichten die vandaag als
onderwerp, hoe kan het anders,
corona hebben.

Anderhalve meter
Dat je een toevallige passant
Ontwijkt, haast schuldig kijkt
Terwijl je gauw een stap opzij…
En dat je stiekem denkt dat hij
Dan denkt dat jij dan denkt
Dat hij…
En dat je graag wou zeggen dat
Nou ja, gewoon, dat het je spijt
En dat je heus wel rakelings…
Maar goed, het is coronatijd!
-Lttrvretersd/ Judith Nieken

Handen
Ik schrijf poëzie, geen filosofie,
Maar nu moet ik even iets kwijt.
‘Ik denk, dus ik ben’,
Lijkt heel slim geschreven,
Maar wel in verleden tijd.
Het lampje ging branden,
Met zeep op mijn handen,
Waarop ik het nog eens herlas.
Want tegenwoordig beschouwd
Had de wijsgeer het fout.
Het moet zijn: ‘Ik denk, dus ik was!’
-Yanaika Zomer

Afstand
We zwaaien naar elkaar
Vanachter het raam
We praten honderduit
Met een straat ertussen
Vanuit de verte
Overlaad ik je
Met innige handkussen

Daarna volgt het magnum opus van de
kok van kasteel Wurfeld :
-Wijtingfilet met
parelcouscous

of
-Australische ribroast
met pommes
duchesse.
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Tijdens het avondmaal geeft Nico
Stassen, bestuurder Marnix centraal,
duiding bij de
begroting van de
Marnixring.

Er wordt unaniem een negatief
standpunt ingenomen door de
vergadering ten opzichte van een
mogelijke aansluiting van de
Marnixring bij het O.V.V. wegens de
duidelijke onverenigbaarheid tussen de
a-politieke statuten van de Marnixring
en de politiek gekleurde standpunten
van het O.V.V.

21.30.uur DE VOORZITTER
SPREEKT
22.30 uur VERKIEZINGEN
De kaarten worden voor de laatste
maal geschud.

De geplande ring-activiteiten voor 2022
worden overlopen.
De voorzitter doet begeesterd verslag
van de prestigieuze en imponerende
uitreiking van de erepenning aan Jo
Haasen in Mechelen.
Een stand van zaken ivm de
poëziewedstrijd “De Maas” wordt
gebracht.

De spanning is te snijden !
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2 Stemronden en het aansluitende
conclaaf later geven als resultaat :
Voorzitter
Ondervoorzitter
Schatbewaarder
Protocolmeester
Secretaris

Guy Willems
Paul Janssen
Jean Vandeweert
Willy Van Pol
Lo Clijsters

De vergadering wenst de nieuwe (?)
ploeg een succesvol 2022 !

Stembiljetten worden verzameld.
Stemmen worden geteld.

De vergadering wordt afgesloten om
12.15. uur
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PROGRAMMA najaar 2021 - zomeruitstap 2022
(alles onder voorbehoud van covid-19 en de steeds wijzigende regelgeving)
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MARNIXRING
LAND VAN LOON – NIEUW EYCK

HUBERT BROUNS
in
AGROPOLIS

16 NOVEMBER 2021
Agropolis Kinrooi 19.25 uur
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