
Tien jaar Nestorenclub

De Nestorenclub bestaat op 20 augustus 1996 10 jaar.
Dat begon destijds op het NVKC bureau op initiatief
van Jansen en Hellendoorn met een 8 à 9-tal gepen-
sioneerde klinisch chemici, die meenden dat er nog
een band moest blijven na die eindstreep. Om aan de
hechtheid van zo’n band vorm te geven werd gedacht
aan gewoon te beginnen met samenkomsten te beleg-
gen, waar de amicale ontmoeting centraal zou staan.
Dat gebeurde op particulier terrein voor het eerst ten
huize van Nine Rameau-Pouli te Oosterbeek. Maar al
gauw - o.a. door het groeiende aantal gepensioneer-
den - stapten we daarvan af en zochten naar externe
locaties. Nadien heeft Hans Hellendoorn de eigen-
lijke organisatie op zich genomen.
De club heeft geen bestuur, heeft geen statuten of
reglementen. De samenbinding is de oude amicitia,
de ‘auld lang syne’. En eigenlijk heeft ons jaarlijks
"vergaderschema" definitief vorm gekregen toen acht
jaar geleden Kees de Waart de faciliteiten van zijn
verenigings jachtchalet “De Berkenhorst” in Elspeet
aanbood.
Binnen de contouren van een groeiende traditie heb-
ben we nu per jaar twee samenkomsten. In het voor-
jaar gaan de wapenbroeders /zusters naar “De Ber-
kenhorst” alleen, zonder begeleiding!! We starten met
bijpraten, vervolgens wordt een voordracht door een
van ons over een algemeen onderwerp gehouden,
waarna we lunchen (op eigen kosten), napraten of
nog een wandeling maken. In het najaar laten we ons

vergezellen door onze levenspartner - overigens niet
obligatoir - en maken we ergens in Nederland een al
of niet cultureel uitstapje in het kader van de samen-
komst.
Dit jaar, op woensdag 9 oktober, verzamelen we in de
herberg “NOL in’t BOS” (bij Renkum) om het
tweede lustrum te vieren, voorbereid door de feest-
commissie: Nine, Ad Jansen en Wim Haije.
Begonnen met een negental KC’s is de CLUB nu uit-
gegroeid tot ruim zestig "over de zestig" withoofden.
Men bekijke de foto. De opkomst is zeer wisselend
van samenstelling en schommelt rondom de dertig.
Zeer nadrukkelijk zetten we ons vak niet voort in de
samenkomsten. Het brede scala van onze interessen
voorziet daar in. Natuurlijk zijn we allen nog lid van
onze NVKC, welks wel en wee ons nog steeds ter
harte gaat.
Hans Hellendoorn, onze "secretaris", zonder last of
ruggespraak, neemt met de vers gepensioneerde con-
tact op om te vragen of hij/zij op onze mailinglist ge-
plaatst wil worden. Na een positieve reactie wordt
een eenmalige bijdrage van ƒ 25,- gevraagd om de
kosten te bestrijden. Contributie hebben we niet.
We nodigen dan ook elke nieuw gepensioneerde uit
om onze gelederen te versterken. Als Hans u over het
hoofd zag, aarzel dan niet om zelf contact met hem te
zoeken.

Namens de nestoren klinische chemie,
Kees de Waart
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Nestoren

Op de stoelenrij, v.l.n.r.: Hellendoorn, Holtz, Lehr, Rameau-Pouli, van Kampen en Maas; middelste rij, v.l.n.r.: Booij, Dickhout,
Leijnse, Haije, van Triet, van der Veen, van der Burg, Leijnse-Ibema en Vink; achterste rij, v.l.n.r.: van Dam, Gebhard, Jansen, Smith
(boven), Cornelissen (onder), Staal-Heck, Soons, Veder, van Neerbos, de Waart en Deys; 4 april 1996.


