Jaaroverzicht 2017 Agoraclub Noordwijk e/o
Tijdens onze eerste bijeenkomst in september 2017 hebben we het door het bestuur
opgestelde jaarprogramma uitgedeeld en dat geeft altijd weer veel gezellige
discussiestof!
In diezelfde maand vond ons jaarlijks servicediner plaats waarbij de dames zichzelf
overtroffen met koken en waarbij de heren voor het heerlijke eten dat ze
voorgeschoteld kregen moesten betalen, zodat er weer wat extra ‘s voor het goede doel
in de kas komt. Dit jaar was het servicediner in het streekmuseum Veldzicht in
Noordwijk. Voor het diner werden we rondgeleid door Noordwijk-binnen en bezochten
we de Joriskerk waar ons de legende van de heilige st. Joris verteld werd.
Oktober is traditiegetrouw onze cultuurmaand en de cultuurcommissie verraste ons
met en avondje naar de film: de nieuwste Bridget Jones.
Tijdens de vergadering in november vertelde Monique Fransen dat ze onze club komt
versterken; dat brengt ons ledental op 14. Ook installeerde Marian onze nieuwe
penningmeester Irene Boonstra.
Op 6 december heeft de cultuurcommissie ons wederom verrast met een leuk
programma, waarbij ook een grote delegatie van onze dochterclub aanwezig was: een
avondvullend programma met Italiaanse hapjes, een lezing over 150 jaar Noordwijk en
een swingend concert in Cultuurcafé van Boekhandel Van der Meer. Na afloop heeft de
boekhandel goede zaken gedaan want de agoraleden konden naar hartenlust
kerstcadeautjes inslaan.
Na de nieuwjaarsvergadering was in februari de creativiteitscommisie aan de beurt
om een leuke bezigheid te verzinnen: dat werd een avond aquarelleren bij onze
kunstenares Janneke.
Op 6 maart weer met zijn allen naar Den Haag. In het Concertgebouw genoten we van
een dansvoorstelling van de Dutch Don’t Dance Devision. Tijdens de aprilvergadering
vond de bestuurswissel plaats. Tina wordt onze nieuwe voorzitter en Janneke onze
nieuwe secretaris.
Sportief als we zijn en om de winterpondjes te laten verdwijnen, hebben we in mei een
hele les Pilatus gevolgd, natuurlijk wel gevolgd door een lekker etentje aan het strand.
Volgende maand, juni, staat het hoogtepunt van het jaar op het programma: Dan wordt
er 750 euro gedoneerd aan Eyes for the world en overhandigen we een cheque van
1250 euro aan twee dames, die ons van alles komen vertellen over het opzetten van de
kinderboerderij ’t Schaapherdertje in Noordwijk.
Naast deze financiële bijdragen verrichtten we ook dit jaar weer bij toerbeurt
vrijwilligerswerk bij Marente.

