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BESTE WENSEN 
 

De Nieuwjaarsborrel vindt dit jaar plaats op ZONDAG en wel op 7 januari van 17 – 19 uur bij 

de altijd gastvrije Lidewijde en Ton Bastianen. U mag echt niets meebrengen voor de 

gastvrouw en gastheer en evenmin wijn, bier. Of borrelnootjes als bijdrage. In plaats daarvan 

mag u aandacht geven aan de doos van de Jan Kruijssenstichting die uitgestald staat. 

Vanaf deze plaats wenst de hoogheid elk van u een goed, gezond en gelukkig jaar toe, of de 

g’s kort samengevat: een zalig piksplinternieuw jaar. 

 

ZIEK ZIJN EN BETER WORDEN 
 

Ans Kleinekorte heeft de vrijdag voor Kerst nieuw scharnieren in haar heup gekregen. Dat 

betekende dat ze tot en met tweede kerstdag in een Belgisch ziekenhuis heeft gelegen. Maar 

het alternatief was: wachten tot half februari. 

Ans maakt het helemaal goed. Ze voelt zich weer geheel de ’oude’ Ans of eigenlijk jonger 

dan tevoren. Z beweegt zich nog op krukken 

maar dat is interessant. Hulp van Marcel is er 

niet (zie onder), maar wel van haar dochter. 

 

Met Marcel gaat het minder goed.  

Hij zat al langer in de lappenmand. Met de 

Wildvorstverschieting ging hij ziek naar huis. 

De dinsdag daarop kwam hij wel opdagen, 

maar zijn plichtsgevoel was groter dan de 

krachten in dat grote lijf. Nu heeft men ontdekt 

dat hij een longontsteking heeft. Kleinekorte  

ligt al enige dagen boven in bed en zal daar ook 

Oudjaarsavond doorbrengen.  

De verwachting is dat hij niet aanwezig is op de 

Nieuwjaarsborrel bij de Bastiaantjes maar dat 

hij op de jaarvergadering weer voldoende 

opgeknapt is. Zeker op de Statiedag kunnen we 

hem als garantiebroeder en voogd van de 

nieuw aangemelde broeder, kandidaat 

Bertram Hille, niet missen. Je moet dus goed 

drinken, Marcel, van alcoholische ontsmetting. 
 

Dinsdag 16 januari  jaarvergadering met ballotage 

Zondag  21 januari  feest onder de statie van St.Sebastiaan met installatie 


