
Nieuwjaarsfeest 2016 
 

Voor het eerst werden de leden die in de loop van vorig jaar aansloten bij onze club als ‘speciale 

gast’  uitgenodigd op het jaarlijks Nieuwjaarsfeest.  De 22 leden en hun partner die op de 

uitnodiging ingingen, werden rond twaalf 

uur verwacht in CC De Westrand, waar zij 

bij een drankje en een broodje konden 

kennismaken met de  bestuursploeg van 

Seniorenclub KBC Brussel. 

Tijdens zijn welkomsttoespraak benadrukte 

onze voorzitter, Jonas, het belang van de 

nieuw aangesloten jonge senioren voor onze 

club. “Regelmatige verjonging van het 

ledenbestand is nodig om een dynamische 

vereniging te blijven”. 

 

 

 

Om 14.00 uur was het dan tijd voor het grote feestprogramma. Het auditorium van De Westrand 

was ondertussen vol gelopen, Jonas heette iedereen van harte welkom en kreeg onmiddellijk een 

daverend applaus van het publiek toen hij een echte, authentieke nieuwjaarsbrief bovenhaalde met 

volgende wensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas vroeg aan alle aanwezigen ook tijdens de nieuwjaardrink even tijd te maken om kennis te 

maken met de nieuwe leden en hun partner en vermeldde dat er nog altijd kan ingeschreven worden 

voor de Algemene Vergadering die plaatsvindt op dinsdag 16 februari 2016 in de feestzaal van De 

Westrand. 

  

Menu 2016 

Voorgerecht 

Liefde en vriendschap 

Met een dagelijkse knuffel 

Verpakt in een doosje voor later 

 

Tussengerecht 

Bedje gevuld met een zee van geluk 

 

Hoofdgerecht 

Een goede gezondheid op grootmoederswijze 

Met een schouderklopje voor tegenslagen 

 

Dessert 

Een bol ijs vol met wensen 

En een vleugje romantiek 

Dit alles gebracht met een gulle lach 

Op een blij einde en een goed begin 

Dat alles naar wens verlopen mag en … 

Naar je zin 

 



 

Nadien was het tijd voor het optreden van Ariadne Van Den 

Brande met ‘Toontje Hoger’, een selectie uit de mooiste liedjes 

van Toon Hermans die dit jaar (2016) honderd jaar zou geworden 

zijn. 

Zoals Ariadne zelf zei : liedjes over liefde met een grote  ‘L’ en 

met heel wat engagement. 

Iedereen in de zaal zat mee te genieten en stilletjes mee te zingen 

of mee te neuriën met o.a. ‘ Vier maten glimlach’, ‘Lente Me’, 

‘Moe’, ‘Cafe biljart’, ‘Tango van het blote kontje’, ‘Vader gaat op 

stap’, … 

Wanneer Ariadne de zaal uitnodigde om het refrein van ‘Sien’ 

mee te zingen, gingen de toehoorders daar gretig op in. 

Na deze prachtige samenzang overhandigde Jonas, in naam van 

de Seniorenclub, aan Ariadne een ruiker met 24  rode rozen. 

Met ‘24 Rozen’ als bisnummer werd dit prachtige optreden 

afgesloten, waarna iedereen uitgenodigd werd in de feestzaal voor 

de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie, 

 

 

 

Zoals gewoonlijk werd er op deze  receptie 

gezellig bijgepraat tussen vrienden en ex-

collega's. De vraag van de voorzitter indachtig 

werden de nieuwkomers zeker niet aan hun lot 

overgelaten. Zij vonden het prachtig dat zij door 

zoveel mensen aangesproken werden en voelden 

zich direct thuis bij onze groep senioren, 

Een schoteltje met allerlei lekkernijen, een 

dessertbordje en de vele drankjes zorgden 

ervoor dat iedereen tevreden en voldaan 

huiswaarts ging. 

 

 

 

 

 

De eerste activiteit van het nieuwe werkjaar 

mag, volgens de lovende commentaren en 

rekening houdend met de vele aanwezigen, 

zeker als geslaagd beschouwd worden. 

 


