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Seizoen 2020 – 2021
__________________________________________________________________________________________________________________
Een bewogen seizoen om niet snel te vergeten.
Het seizoen 2020-2021 zal voor altijd in het geheugen staan als het eerste seizoen sinds de oprichting dat
we vanwege een Coronapandemie niet hebben kunnen kaarten en als jaar dat onze gewaardeerde
voorzitter Henk Goebert op 25 maart 2021 is overleden.
Henk kreeg in november 2020 na een onderzoek in het ziekenhuis het slechte bericht dat hij een tumor had
in de maagwand. Na diverse onderzoeken kwam naar voren dat het niet operabel was en werd er in overleg
met Henk besloten om over te gaan op een levensverlengende behandeling. Ondanks de nodige
chemokuren heeft het helaas niet lang mogen duren.
Het overlijden van onze voorzitter en één van de oprichters, is een groot verlies voor de klaverjasafdeling.
Zijn inzet voor de afdeling was grenzeloos en zijn aanwezigheid was altijd sfeer bepalend. We zijn hem veel
dank verschuldigd en hij zal altijd in onze gedachten blijven.
Voor zijn overlijden heeft Henk op 3 maart 2021, namens de klaverjasafdeling, nog wel de Erepenning en
oorkonde voor het 50 jarig jubileum van het gemeentebestuur van Haarlemmermeer in ontvangst mogen
nemen. Dit vond plaats bij Henk op de stoep waarbij hij werd toegesproken en gefeliciteerd door de
burgemeester mevrouw Marianne Schuurmans.
Omdat Henk met dit jubileum van de afdeling ook 50 jaar voorzitter was, heeft hij vanuit de
jubileumcommissie, later nog een bewerkt glas in lood raampje als cadeau gekregen.
Na de uitreiking, door de burgemeester, zijn ook Nel de Goede-Goebert en Jan Kroon voor hun 50 jarig
lidmaatschap ter plaatse door de jubileumcommissie in het zonnetje gezet. Naast de nodige felicitaties
hebben zij een bloemetje, een fles wijn en een dinerbon in ontvangst mogen nemen.

Nadat het seizoen 2019-2020 ook al eerder was afgesloten vanwege de Coronapandemie, heeft het bestuur
voor aanvang van het nieuwe seizoen besloten om niet in september van start te gaan en het gehele
programma 2020-2021 in principe te annuleren. Een teleurstellend besluit, maar het bestuur vond het op dat
moment onverantwoord om de gezondheid van de leden op het spel te zetten. Ook werd besloten om de
activiteiten rondom ons 50 jarig jubileum voorlopig een jaar door te schuiven.
Ondanks dat er niet werd gekaart hebben alle leden met de kerst nog wel een klein kerstpresentje
ontvangen. Mede om de sombere tijd nog wat op te fleuren zijn deze presentjes door het bestuur en met
medewerking van de jubileumcommissie bij de leden thuis bezorgd.
•

We zijn het afgelopen seizoen met 84 personen gestart en we hebben opzeggingen binnengekregen
van To Wempe-Holla, Emiel Borms, Dorien Bruinooge-van Pommeren, Cees Jansen Hendriks, Just
Kramer, Tonny Lemmers, Elly Nijssen-Holwerda en Corrie Koelman-van Bezu.
We zijn daarmee geëindigd met 74 leden.

Wij bedanken de vrijwilligers en de jubileumcommissie voor de inzet het afgelopen seizoen.
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Op 4 maart 2021 kregen we het droeve bericht dat ons lid Bas de Rooij was overleden. Hij was 21 jaar
enthousiast lid van onze klaverjasafdeling.
Tussentijds was er ook nog een bericht binnen gekomen dat Ton Hollemans op 21 december 2020 was
overleden. Ton was weliswaar geen lid meer, maar is natuurlijk wel jarenlang lid geweest.
Wij wensen alle nabestaanden van de overledenen heel veel sterkte toe met de verwerking van het verlies.
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