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Onderwerp
Datum

Aanwezige leden

Contact: Reselt 4 - 3650 Rotem
e-mail: friedagijsen@hotmail.com

/
Besloten vergadering
16 oktober 2018
Lode Clijsters, William Erven, Dirk Flipkens, Frieda Gijsen, Paul
Janssen, Jos Nicolaes, Eric Rutten, Dirk Slaets, Nico Stassen,
Jean Swagten, Loek Theelen, Jean Vandeweert, Willy Van Pol,
Guy Willems.

Op deze besloten vergadering waren alle leden aanwezig.

Zoals gewoonlijk werden we na het aperitief door Willy aan tafel genodigd en welkom geheten. Willy
haalde er in zijn inleiding Willem van Oranje en een klein bizar gedichtje bij!
Willem van Oranje (1533-1584) (Willem de Zwijger) sprak nauwelijks Nederlands en hij zag er daarom ook
maar van af toen ie in 1584 de geest gaf. Dit waren – naar verluidt- zijn laatste woorden: mon Dieu, mon
Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple, met ‘t gevolg dat dat arme volk hem ook toen niet verstond
Dat Willem van Oranje nauwelijks een woord Nederlands sprak, heeft alles te maken met zijn herkomst en
zijn opvoeding. Hij is geboren in het Duitse Dillenburg, maar zijn opvoeding kreeg ie in Brussel. De cursus
Nederlands als tweede taal die hij daar genoot, is kennelijk niet met succes bekroond.

Men heeft nu uitgezocht dat Prins Willem van Oranje op slag dood was toen hij door Balthasar Gerards
werd doodgeschoten.
Hij kan dus onmogelijk die laatste woorden “mon Dieu, ayez pitié de moi et de ce pauvre peuple” hebben
uitgesproken! Naar aanleiding van dit weetje dit kort gedichtje:
Het valt ons allemaal een beetje tegen,
Toen Willem van Oranje werd vermoord
Was er geen tijd meer voor een laatste woord,
Tot op het allerlaatst heeft hij gezwegen.
Door Balthasar had hij geen schijn van kans,
Dus ook geen famous last words in het Frans

Schrijver: Wim Overweg.

Daarna stelde Willy het menu voor:

Huisgemaakte romige gele en
rode paprikasoep.
Roodbaars met aardappelpuree en
beurre blancsaus of kalfsoester met
champignonsaus, verse seizoensgroenten
en aardappelgratin.
Dessert van de chef.

Tussen de gangen door werd eerst teruggegaan in de tijd (retrograde, zoals Paul zegt). Hiertoe had Guy
een keuzeformulier opgesteld waarop iedereen voor elke activiteit zijn/haar appreciatie kon aanduiden.
Het resultaat hiervan:
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Evaluatie werkjaar 2018
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Kerstfeest in ‘t Driessent
samen met MR Herkenrode
Nieuwjaarsreceptie
Krokusuitstap
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Stijn Billiet
De brexit

17 april 2018

Tim Vanmierlo
Multiple sclerose: een focus op cognitie

15 mei 2018

Boudewijn Knevels
Tot u spreken de hersenen van Guido Gezelle
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Taalleerkracht: van drillsergeant tot coach
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Zomeruitstap Mechelen - algemeen:
Organisatie
Hotel
Gidsen
Diner

18 september 2018

Jan Rutten
Vrijwilligerswerk in Afrika

6 oktober 2018 - vm

Prijs Marnixring Limburg - algemeen:
Onthaal
Scenario prijsuitreiking
Receptie

6 oktober 2018 - nm

50-jarig bestaan Marnixring - algemeen:
Broodjesmaaltijd
Onthaal
Scenario congres
Receptie
Vriendenmaal

Algemeen

Eten Kasteel Wurfeld
De Maretak

Dit wil ik nog kwijt.






Aantrekken jonge leden
Banner opnieuw laten maken
Webstek ofwel actueel opzetten en blijven actualiseren …
Inspanningen om het ledenaantal te vermeerderen – te verjongen
Ga zo door!
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Ecotron en UHasselt

20 maart 2018
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Dan werd de toekomst besproken.
-

De grote uitdaging naar volgend jaar is “ledenwerving” Hieromtrent werden heel wat
voorstellen/opmerkingen gedaan:
1. Jean vdW stelde voor om andere verenigingen uit te nodigen op een door ons georganiseerde
avond, zodat men kan kennis maken met de MR. Wie dan interesse toont kan op een volgende
samenkomst uitgenodigd worden, vb aan ½ prijs (rest: kas).
2. Nico: misschien kan men in Gent ook eens kijken om het lidgeld te verlagen.
3. Frieda: jongere mensen hebben het meestal nog erg druk en zien het niet altijd zitten om elke
maand naar de samenkomst te komen. Voorstel: het eten enkel laten betalen als ze effectief
aanwezig zijn. Aansluitend voorstel: leden tot 50 jaar betalen enkel indien aanwezig.
4. Eric: laten we de laureaten van de Prijs MR Limburg of mensen van de Academie samenbrengen
en hun mening vragen.
5. Lo: mensen uit de kunstwereld komen meestal uit een meer linkse hoek en niet onze
entourage.
6. Paul herhaalt zijn voorstel van vroeger om een project te organiseren: “dichtslag of
poetryslam”: een combinatie van een aantal kunstvormen: voordracht, dichtkunst en
performance. Voorwaarde moet wel zijn dat alles volledig in het Nederlands moet gebeuren.
7. Jos vraagt om uit te kijken dat onze samenkomst niet samenvalt met de door het Davidsfonds
georganiseerde Nacht van de Geschiedenis. Dit zou voor 2019 alvast geen probleem zijn.

-

Paul vraagt ook nog op te letten want niet elke verandering is noodzakelijk een verbetering!

-

Lo vraagt om ook nog eens na te denken over de formule en de locatie van onze samenkomsten. Over
de locatie is alvast iedereen tevreden. Over een andere vorm van menu (nu steeds: soep,
hoofdgerecht, dessert) zou wel eens kunnen nagedacht en onderhandeld worden. Bedoeling hiervan is
ook dat de sprekers dan niet zo laat aan hun uiteenzetting moeten beginnen!

-

Paul deelt mee dat Jan Vaes gevraagd heeft toe te treden tot onze Ring. Ook een schoonbroer van Dirk
F. wil wel eens komen kennismaken.

-

In november zijn er verkiezingen. Wij zijn zeer verheugd dat niemand meer gevraagd heeft om, wegens
persoonlijke redenen, tijdelijk niet op de kieslijst te staan. Ook William, hoewel senior, wil zijn steentje
bijdragen. Niet verkiesbaar zijn: Loek en Jos (senior) en Guy, Willy en Frieda (einde mandaat)

Na nog een traktaat van Jean vdW voor zijn verjaardag namen we afscheid na deze, toch telkens weer,
zeer vruchtbare vergadering!

Programma 2018.
*******************
16 januari

Nieuwjaarsreceptie.

15 februari

Krokusuitstap: Universiteit Hasselt.

20 maart

Stijn Billiet: “De Europese kant van de Brexit”??

17 april

Tim Van Mierlo: Multiple sclerose, een focus op cognitie.

15 mei

Boudewijn Knevels: Tot u spreken de hersenen van Guido Gezelle.

19 juni

Mathieu Gielen: Taalleerkracht: van drillsergeant tot coach.

11/12 augustus

Zomeruitstap Mechelen.

18 september:
06 oktober

Uitreiking Prijs Marnixring Limburg
Viering 50 jarig bestaan MR

16 oktober

Besloten vergadering.

20 november

Verkiezingen.

14 december

Kerstfeest

