UITGEBREID VERSLAG VAN DE FEESTELIJKHEDEN RONDOM
20 JAAR AANLOOPHUIS DE GROENE LUIKEN
Op 11 maart 2014 was het 20 jaar geleden dat de deuren van het aanloophuis open gingen. Al die jaren waren de
aantallen van bezoeken in stijgende lijn. In 2013 stond de teller al op bijna 15.000.
Hieronder verslagen van meerdere bijeenkomsten: een middaggebed in de Windwijzer, felicitaties van
GroenLinks met een taart, een high tea voor onze gasten, de opening van een speciale expositie met de
presentatie van de catalogus van deze expo ‘Beelden bij een bonte ontmoetingsplaats’ en tot slot een feest voor
de vrijwilligers.

Middaggebed in de Windwijzer
Met een stukje bezinning tijdens een middaggebed op 1 maart in "de Windwijzer" werd hier bij stilgestaan, ook aan
de hand van een schilderij van Mieke de Goede die dit speciaal voor de viering van 20 jaar heeft gemaakt. Rob van
Herwaarden en Ineke Nieuwstraten verzorgden de verdere invulling van dit middaggebed en Jaap van Toor
begeleidde achter de piano de gekozen liederen.

Felicitaties van GroenLinks i.h.k.v. Nationale Complimentendag
Ook de politiek liet zich zien. Met een kleine delegatie werd er een
heerlijke taart meegebracht op Nationale Complimentendag
zaterdag 1 maart.
De gasten lieten zich het goed smaken. Zo werd de feestvreugde
rond het 20-jarig bestaan keer op keer geproefd!

High Tea voor de gasten
Precies op de verjaardag van het aanloophuis werd er voor de gasten aan high tea verzorgd. Een heel gezellige
middag met heel veel lekkers en alles was tegen sluitingstijd heel erg op.
Als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur kwam wethouder Oosterom het eerste exemplaar van het boekje
"Beelden bij een bonte ontmoetingsplaat" in ontvangst nemen. Een uitgave van de speciale expositie die 6 weken
lang te zien zal zijn (zie ook hieronder).
Ed Boender zorgde ook nog met gitaar en zang voor livemuziek ter verhoging van de sfeer. Nou, die was er zeker!

Speciale expositie
De vernissage van de speciale tentoonstelling op vrijdagavond 14 maart werd ook een groot feest.

Hiervoor waren 28 exposanten uit de afgelopen jaren gevraagd een werkstuk met tekst te leveren waarin
gevraagd werd welk beeld ze voor ogen hadden wanneer ze aan het aanloophuis dachten.

Het was mooi om te zien tot hoeveel verschillende invalshoeken dit heeft geleid.
Alle gasten kregen ze het daartoe uitgegeven boekje mee naar huis.

Feest voor de vrijwilligers
Aan het eind van de feestweek was er op zaterdagmiddag 15 maart voor de vrijwilligers een High Tea in "De
Vreemde Vogel" aan de rand van Vlaardingen.

Met om en nabij 70 mensen was het een gezellige bijeenkomst.

De hapjes waren feestelijk en meer dan heerlijk!

Ook werden er nog twee vrijwilligers extra in het zonnetje gezet die
vanaf 1994 al die tijd trouw hun werk in het aanloophuis hebben gedaan.

Ook het echtpaar dat al jaren de boodschappen voor het aanloophuis verzorgd kreeg bloemen en aardige
woorden van de voorzitter.

In de loop van de middag kwam de familie van Aperen een muzikale ode brengen met een speciaal
gecomponeerd lied. Een verrassend slot van een feestelijke week voor gasten en vrijwilligers waar met
dankbaarheid op kan worden teruggekeken.

