
Een jaarlijks feest met 8 jubilarissen 

 

Ook dit jaar hebben de vrijwilligers van de warme maaltijdvoorziening SMVT in Twenterand 

hun feestje gehad. Dat het weer op het Boshoeve-complex in Hoge-Hexel gehouden werd 

kwam wel heel goed uit : de lommerrijke omgeving verschafte de feestgangers veel schaduw 

en koelte op deze snikhete 12 september. 

Vanzelfsprekend begon de middag met een klein vergader-gedeelte, waarin o.a. allerlei 

mededelingen gedaan werden over het wel en wee sinds het vorige feest. De SMVT mag zich 

gelukkig prijzen, dat het afgelopen jaar zich 13 nieuwe vrijwilligers hebben aangemeld voor 

dit nobele werk. De meest opvallende was wel de aanmelding van dhr. Arie Schonewille : 

voorzitter af sinds 18 mei 2016 (na 33 jaar !), maar nu moeiteloos bezorger van de maaltijden. 

Een van de hoogtepunten was natuurlijk de huldiging van de 8 jubilarissen. Terecht verdienen 

ze bloemen en sommigen zelfs meer dan dat, omdat ze 10, 15 of 20 jaar dit voor de 

Twenteranders gedaan hebben. U ziet ze op de foto (gemaakt door onze hoffotograaf  Dick 

Boswinkel) v.l.n.r. : 

Herman Plattje (10 j) , Henk Prenger (15 j) , Henk Heuver (20 j), Bertus Fokke (15 j), Jan 

Nijland (5 j), Henny Kuilder-Top (5 j) , Bennie Abbink (5 j) en helaas afwezig : Bert Dijkstra 

(5 j) 

Het “appetijtelijk” hoogtepunt was natuurlijk de bbq die ons aangeboden werd door Andre 

Boshoeve voor onze diensten tijdens de sportdagen voor scholieren op zijn locatie. Een mooi 

voorbeeld van wat een beursvloer kan opbrengen ! 

De algehele leiding van deze middag was in  handen van onze coördinator van Westerhaar 

Egbert Jansen. We zijn hem veel dank verschuldigd voor de extra uren die hij er in heeft 

gestoken. 

Vraagt U zich af of het goed gaat met de SMVT ? Wij dachten van wel : in 2017 – 17 

jubilarissen, in 2018 16, en in 2019 weer 17 ! En als lezers zich nu opgeven voor een 

lidmaatschap horen zij over 5 jaar ook bij de jubilarissen. 

Namens het SMVT bestuur : 

Joost van de Wiel 


