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NIEUWSBRIEF 17
Deze keer een Nieuwsbrief die wat dunner is dan u gewend bent. Het ligt in de verwachting dat
dit in de toekomst vaker zal gebeuren. Nu is er nog een verslag van de laatstgehouden familiedag in Putten, maar een familiedag wordt niet elk jaar gehouden. Dat zou ook teveel van het
goede zijn. We denken dat de Nieuwsbrief op een gegeven moment alleen familieberichten zal
bevatten, maar gezien uw belangstelling daarvoor blijft het uitgeven van een Nieuwsbrief enerzijds ook in die vorm van nut en anderzijds dient het contact met het bestuur en de familie onderhouden te worden.
IETS VOOR EEN SINTERKLAASCADEAU?
Vijf december nadert weer. Het is voor sommige mensen soms moeilijk een geschikt cadeau te
bedenken. Iedereen heeft al zoveel, zeggen we dan. Is ons Familieboek een goed idee? Het is
nog verkrijgbaar via het secretariaat.
ALS U DE DONATIE 1998 EN 1999 NOG NIET BETAALD HEBT:
Helaas Hebben enkelen van u hun donatie over 1998 en 1999 nog niet betaald. Wilt u dit nog
voor het einde van het jaar in orde maken, tegelijk met de donatie over 2000? Als wij niets ontvangen zullen we tot onze spijt de toezending van de Nieuwsbrief moeten stoppen.
DE INHOUD VAN DEZE NIEUWSBRIEF:
Op pagina 2 en 3 treft een verslag aan van de familiedag in Putten.
Op pagina 4, 5 en 6 familieberichten.
Op pagina 7 de samenstelling van het bestuur van de Familiestichting.
Op pagina 8 een bericht over het inzenden van familieberichten.

Namens het bestuur,
Redactie Nieuwsbrief Familiestichting Moret,
Alphons Moret en Henny Moret
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Veel voorbereidend werk ligt te grondslag aan het geslaagde familietreffen op 2
september 2000. Toen in de voorjaarsvergadering van het Stichtingsbestuur werd
geopperd om eens wat anders te doen in de plaats van de zo langzamerhand traditioneel geworden familiedag in de Bilt, was het Cees Moret die met het idee kwam
om eens een dag naar buiten te gaan. Zo’n opmerking was wel even wennen.
Geen computers, geen speeches, geen uitgebreide overzichten van nieuw ontdekte
familieleden, geen tentoonstelling van het een of ander, maar gewoon naar buiten.
We hebben Anna toch? Wie kan er beter over buiten vertellen dan Anna Vriezen –
Moret in Putten. En de bestemming lag gelijk vast. Cees zou met Anna gaan praten
en bij positieve reactie het een en ander regelen, wat tevens ook het groene licht was wat hij van de vergadering kreeg. En dat is gebeurd. En voortreffelijk!
Een dikke vijftig Moretten met aanhang waren rond tien uur op
die bewuste zaterdag morgen aan de Arnhemse Karweg in Putten. De weg erheen was met behulp van Cees z’n plan gemakkelijk te vinden. Anna stond met haar echtgenoot Theo ons al op te
wachten en Gisela had de koffie met koek al klaar staan. Daar
waren we wel effe aan toe. Jammer dat de weerprofeten geen
dispensatie verleenden op hun plan het te laten regenen. Maar
afgewisseld door wat droog weer konden we toch naar buiten. Bij
bloemen hoort zonlicht, dit licht was er niet in natura, maar Anna
bracht op onnavolgbare wijze toch zonlicht in onze gedachten. We zagen de bloemen en de bijen dansend er
om heen. Staande in de open schuur op een groentekist met een gat in het midden, vertelde zij van haar passie, bloemen en bijen.
Toen ging het naar buiten. Hoewel al wat later in het seizoen konden we toch nog duidelijk de schoonheid van
de natuur zien. De geuren opsnuiven van de dropplant, van chocola, van vanille en pepermunt. De kleuren in
je opnemen van de bloemen in de verschillende tuinen, het blauw van korenbloemen tegen het geel van laat
bloeiende veldbloemen. Het wordt de bezoeker wel duidelijk dat hier een stuk werk in zit waar alleen maar
bewondering voor kan worden opgebracht, niet te vergeten de liefde om zoiets tot stand te brengen.
Het gaat weer zachtjes regenen en langzaam trekken we langs Het Leemen Huusje, waar de Rothweiler met
een rode zakdoek om, over de onderdeur hangend, alleen maar vriendelijk is tegen de dames, naar de open
schuur waar Gisela ons weer vergast op haar heerlijke kopje koffie. Hier ontvouwt Cees het verdere gebeuren.
Pannenkoeken eten in de buitenlucht gaat niet door, de regen is spelbreker. Een voorstel is om in Putten een
restaurantje op te zoeken, wat te eten en dan naar het in het plaatsje Terschuur gelegen ‘Oude Ambachtenen Speelgoedmuseum’te gaan. Aldus besloten. Wat was daar veel uit grootmoeders, maar ook uit onze jeugdjaren te zien. Bij sommigen kwamen de herinneringen met verhalen, soms ‘sterke’, heel duidelijk boven drijven.
Na nog een drankje te hebben gedronken was et tijd om huiswaarts te gaan en afscheid te nemen van ‘oude’
en ‘nieuwe’ bekenden. Voor het vertrek werd met een dankbare handdruk uiting gegeven aan het door Cees
en Gisela Moret georganiseerde ‘dagje naar buiten’.
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Op 9 juni waren Dirk en Francien Moret – Kanters 45 jaar getrouwd. Deze dag werd met kinderen en kleinkinderen gevierd op 12 juni (2e Pinksterdag) met een bowling en een barbecue.
Tijdens het bowlen bleek de koersvastheid van Dirk niet meer was wat het geweest is. Francien daarentegen
dacht dat je ook punten kon scoren door de bal in de goot te gooien (niemand raakte gewond).
Na deze sportieve uitspatting (meedoen was belangrijker dan winnen) werd aangeschoven voor de barbecue,
die zeer geslaagd was, hoewel we Dirk en Francien ervan verdenken dat ze stiekem vlees van de barbecue
snaaiden wat ze er niet op gelegd hadden.
Al met al een zeer geslaagde dag waarvoor wij onze ouders bedanken. We hopen het met hun 50 ste trouwdag
nog eens dunnetjes over te doen.
Pa en Ma bedankt.
Aren en Suzie en de kinderen
Ina en Arie en de kinderen
Adriaan en Lammy
Dick en Ingrid.
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De heer J. Moret te 's-Gravenhage was op 6 juni 2000 aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
Jacques Moret, min of meer bestuurslid van het eerste uur van de Familiestichting maakt plaats
voor "een volgende generatie. In een volgende Nieuwsbrief zullen we daar meer aandacht aan
besteden.
Derhalve is het bestuur op zoek naar een vervanger voor de ontstane vacature. Is er iemand die
interesse heeft om mee te werken als bestuurslid van de Familiestichting Moret? Zo ja, schroom
niet en bel met één van de bovenstaande bestuursleden voor meer informatie.
Er is per jaar zo'n twee tot drie maal een gezellige en geanimeerde bestuursvergadering.
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Familieberichten zoals op de pagina's 4, 5 en 6 staan kunt u inzenden per post, of per e-mail
naar het secretariaat van de Familiestichting. De adressen staan op pagina 6.
Zoals hebt kunnen zien op pagina 4 is het ook mogelijk om familiefoto's van bepaalde festiviteiten in te sturen. Of misschien hebt u in uw vakantie wel een leuk 'Moretplekje' ontdekt. Schrijf
of e-mail het. De redactie stelt uw bijdrage(n) zeer op prijs.
Alphons Moret en Henny Moret.
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