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Nieuws van de Voorzitter in de Tegel 

 

e einder is niet het einde. 

 

 

 

 

 

Het is het einde 

Velen willen dat. Ik moet mij daarbij neerleggen. Ik 

realiseer mij dat terdege. Niet alles kan maar zonder 

onderbreking doorgaan. 

Dus kent onze NVT sinds mensenheugenis—of mijn 

heugenis—een soort van seizoenseinde in de komende 

maanden. Mede ingegeven doordat dan veel leden met 

hun kroost naar Nederland of elders vertrekken om daar 

hun contacten weer aan te halen en de NVT een beetje 

leeg lijkt te lopen en alles op een laag pitje kan. Die 

vaargeul is bekend. 

Het was het einde. 

Die geweldige barbecue om dat seizoen dan af te sluiten. 

Wat een heerlijk eten weer, verzorgd door Bistro 33. Met 

70 aanmeldingen goed gevuld, zowel op het terras als 

binnen De buikjes ook goed gevuld trouwens. Leden, 

vrienden van leden, zomaar belangstellenden via onze 

Facebookpagina en zeer nadrukkelijk ook via onze bijna 

te late oproep op Thailandblog (dank aan Rob voor de 

snelle plaatsing). 

Zie de filmische weergave van dit evenement op ons 

YouTube kanaal. Ja, dat hebben we ook! 

Behalve tevreden gezichten van vijf maanden jong tot 

over de zeventig jaar oud, ook onder de niet-leden, van 

wie drie personen die hun weg naar het lidmaatschap 

deze avond ontdekten, aangemoedigd door de 

ondervonden saamhorigheid en vriendschap. Dit nadat 

op de borrelavond van 1 juni zich ook al twee nieuwe 

leden meldden. Geweldig. 

Laten we ook gewoon eerlijk en gewoon Hollands zijn: 

vele leden verdienden door hun deelname aan de 

barbecue een aanzienlijk deel van de jaarcontributie 

terug. Wat een voortvarend idee als je bedenkt dat ze dat 

wellicht ook al bij de openingsbarbecue deden. En het 

Nieuwjaarsfeest. En Sinterklaas. 

En dan nog de nieuwe bonus voor leden van de NVT, 

waarbij sponsorbedrijven aan leden kortingen geven. 

Een nieuwe ontwikkeling, nota bene door een van de 

leden aangedragen. U vindt daar meer over in onze 

media: de nieuwsbrief, Facebook en natuurlijk de 

website. 

Met een beetje betrokkenheid en participatie houd je 

geld over aan de NVT!  
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Daar is de einder 

Wat gloort daar dan. Daar, dat lichtje in de verte. Ja dat 

zie ik ook. Dat ziet het bestuur ook. Steeds meer en 

nieuwe leden die de NVT weten te vinden en hun 

schouders er als vrijwilliger onder willen zetten. En dat 

ook doen. 

Nieuwe bestuursleden die zich spontaan melden en nu al 

meedraaien in het bestuur. 

Weer iemand die graag aan de kar van de digitale Tegel 

gaat trekken. Om de leden en belangstellenden ook langs 

die weg weer meer leesplezier te geven en ook om via dat 

medium van elkaars ervaringen te kunnen leren. 

Filmavonden die zich in een groeiende belangstelling 

mogen verheugen. 

Nieuwe sponsoractiviteiten ten faveure van de leden. 

Waar houdt het op? Het houdt niet op! 

De einder is het einde niet, maar een nieuw begin, een 

onbekende route naar misschien weer onbekende 

bestemmingen. Pessimisten denken dat bij de einder de 

wereld ophoudt, optimisten denken dat de wereld daar 

begint. 

Wij zijn alweer bezig met de herdenking in 

Kanchanaburi op 15 augustus en het Sinterklaasfeest bij 

de ambassade op 5 december 2017. En ach, zoveel meer. 

Ik schreef het al eerder: uw NVT ligt op koers en ik voel 

dat we nu met volle kracht vooruitgaan. De machine-

kamer weet dat het nu volle toeren is! 

Ik wens u allen mooie maanden toe in deze “rustige” tijd 

en hoop u in de tussentijd of daarna weer bij een van de 

vele activiteiten te ontmoeten. 

Het mooie van de Digitale Tegel is dat u dit nu overal en 

direct kunt lezen. Waar u zich ook bevindt. En dat u het 

niet bij u doorweekt in de brievenbus aantreft als u weer 

thuiskomt. 


