Dames en heren, jongens en meisjes,
Hartelijk welkom in het jaar 2018. Fijn dat u naar hier bent gekomen om de
beste wensen naar elkaar over te brengen.
U bent op onze uitnodiging naar Beuningen on Ice gekomen om elkaar hier te
ontmoeten. Beuningen On Ice is een evenement dat in mijn ogen niet meer
weg te denken is uit onze gemeente. Een goed voorbeeld dat er toe bijdraagt
dat Beuningen Buitengewoon is. Ook een goed voorbeeld hoe het ontmoeten
bijdraagt aan synergie. Bij de voorbereidingen van dit evenement, maar ook
afgelopen weken toen er volop werd geschaatst. Initiatiefnemers, sponsoren,
gemeente, gebruikers en niet te vergeten de grote club vrijwilligers ontmoet
elkaar en werkt samen om dit evenement succesvol te laten zijn.
Als u mij de vraag stelt wat was voor jou in 2017 een mooie en bijzondere
ontmoeting dan is dat de volgende.
In 2017 heb ik een heel bijzondere ontmoeting gehad. Mijn en onze kleinzoon
Jesse werd geboren. Op 20 februari kwam hij op de wereld. Hij was een paar
weken te vroeg dus kennelijk had hij er zin in om onderdeel uit te gaan
maken van ons en mijn leven. Opa worden en zijn is echt iets bijzonders!
Het is weer een nieuwe mijlpaal in mijn leven. Ik vond het ook eigenlijk wel
een emotionele gebeurtenis: mijn kind krijgt nu een kind, de familie wordt
groter, er is een nieuwe generatie. Ik weet dat er geen handleiding bestaat
hoe je een opa moet of kunt zijn. Ik weet wel dat de eerste ontmoeting met
mijn kleinzoon Jesse voor mij het mooiste moment was in 2017.
Het afgelopen jaar zijn er natuurlijk ook ontmoetingen geweest waar we
gezamenlijk met u bij betrokken zijn geweest. Een paar wil ik er hier noemen.
Het Alzheimercafé, onze ontmoetingsplekken de Leghe Polder, de Paulus, ’t
Hart en de Kloosterhof. Energiek Beuningen 2040 en het Voorleesfeest, dat
plaatsvond in het kader van de week van de Alfabetisering.

Het jaar 2018 dat voor ons ligt zal voor ieder van ons weer ontmoetingen met
zich meebrengen.
In tegenstelling tot iets afspreken heeft ontmoeten een element van toeval.
Je gebruikt de term wanneer je hebt afgesproken maar ook wanneer je elkaar
tegenkomt op straat of waar dan ook. Het woord ‘ontmoeting’ is inderdaad
een eigenaardige samenstelling.
Ónt’ veronderstelt dat er iets niet meer is of weg gaat. Dus maar even creatief
denken en dan kom ik tot de volgende ( niet wetenschappelijke ) conclusie:
niet meer moeten, dus wel willen of mogen. Een ontmoeting wordt zo een
samenkomen waar je voor kiest en die niet opgelegd is.
Zakelijk, privé zullen er dus ook in het komende jaar nieuwe ontmoetingen
zijn waar u voor kiest. De komst van de waarnemend burgemeester Daphne
Bergman, de verkiezingen en de nieuwe gemeenteraad, nieuwe inwoners en
ondernemers die zich hier vestigen. Spontaan, niet spontaan het gaat ons
allemaal weer gebeuren.
We zullen weer mensen tegen komen die bepaalde dingen zeggen, u en mij
treffende vragen stellen of die ons ergens mee naar toe nemen. U en ik weten
niet wat deze ontmoetingen ons gaat brengen. Ik hoop voor u en mij dat het
wel iets brengt waar we bewust of onbewust inzicht krijgt in iets waar u en ik
op wacht of wachtte. Kortom, laat het vooral ontmoetingen zijn die ons
verder brengen. Ik denk dat als we hier voor open staan dit zeker gaat lukken.
Tot slot wil ik graag met u het glas heffen en toosten op U en allen die u lief
heeft, door u een gelukkig 2018 toe te wensen, een goede gezondheid en veel
ontmoetingen met uw mede-inwoner van onze mooie gemeente Beuningen.
Beuningen Buitengewoon!

Aankondigen Ger Loeffen en Wim Muilenberg die ook graag iets met u willen
delen over een mooie, inspirerende of bijzondere ontmoeting. Ik wil beide
heren graag naar voren vragen om hier hun verhaal te komen vertellen.

