AGORA EINDHOVEN BESTAAT 20 JAAR!!!
Twintig jaar geleden , in mei 2007, vond onze charter plaats als tweede club in Nederland.
Dat vinden we een feestje waard. Lang hebben we gewikt en gewogen hoe we inhoud zouden geven
aan dit heuglijke feit. Toen we 10 jaar bestonden gingen we met zijn allen naar Istanboel. Toen we 15
jaar bestonden brachten we een weekend door in Deauville. Maar het vierde lustrum moest toch nog
meer glans krijgen, want we zijn er wel trots op dat we het al zolang bij elkaar zijn en over het
algemeen in paix en vree. Heel wat leden zijn nog van het eerste uur.
Het reisdoel van dit jaar wordt Lecce , in de hak van Italië. 6 Juni vertrekken we naar Brindisi waar
een bus met gids ons opwacht om nog dieper naar het zuiden te reizen. 4 Dagen verblijven we in een
schattig hotel midden in de stad en van daaruit maken we uitstapjes.
In aanloop van deze heuglijke gebeurtenis hebben een groot aantal van onze bijeenkomsten al in het
teken gestaan van Italië. “” La dolce vita” was het motto dit jaar van het bestuur, bestaande uit
mezelf als voorzitter, Marcelle als secretaris, Annemiek als penningmeester en Jetty als vicevoorzitter.
We ontvingen een jonge vrouw die al 10 jaar een relatie heeft met een Italiaan uit Calabrië, die ze
ontmoette tijdens haar studie in Perugia. Zij vertelde ons uit eigen ervaring wat zoal de verschillen
zijn tussen Italianen en Nederlanders. De cultuur is toch heel anders. Alles heeft zijn voor- en zijn
nadelen.
We ontvingen iemand met een passie voor opera. Don Giovanni van Mozart werd ten tonele
gevoerd met oude filmopnames opgenomen in de buurt van Venetië.
Een classicus en reisleider vertelde ons over Lecce en omgeving, wat we zeker moeten gaan bekijken.
Een wijnproeverij mocht natuurlijk niet ontbreken opdat we beslagen ten ijs komen. We weten nu
welke Primitivo we wel en niet moeten drinken.
Kortom : We zijn er klaar voor !!
Als service project hebben we dit jaar” Eyes for the World “gekozen en we hebben een bedrag over
kunnen maken , bijeengebracht door het organiseren van een concert in het kleine protestantse
kerkje in Nuenen waar de vader van Vincent van Gogh dominee was. Een jonge Roemeense
vibrafonist trad op. Het was heel sfeervol met een hapje en een drankje.
Verder hebben we onze taak als moederclub van De Kempen i.io. proberen te vervullen. Maar de
dames zijn zo voortvarend dat ze niet zo heel veel bemoeienis nodig hebben.
Twee leden gaan deel uitmaken van het Nationale Bestuur: Els als vice en Corry als secretaris. We
zullen blij zijn als de nieuwe clubs hun aandeel kunnen gaan leveren in het invullen van het Nationale
Bestuur want er is langzaam sprake van slijtage op dat front.

