
Jaarverslag van het Gezelschap Anonymus  over 2022 

De start van het jaar 2022 begon met de totale lock down vanwege Covid 19.  

Gelukkig veranderde dit positief.  

Wij hielden een uitstekend bezocht Franse avond met 6 man aan een tafel . Diverse bekend en 

onbekende(re) chansons werden zonder geluidsversterking gezongen door Tessa Merlot.   

Iedereen was er stil van. 

Eind maart kwam het z.g. Tulpendiner. De muzikale ondersteuning van de veelzijdige Graeme James  

viel helaas tegen. Duidelijk wel een opluchting dat wij weer gezellig bij elkaar konden zijn.  

 

In mei hadden wij de zomer-BBQ met partner bij de WW banen. Het was de afgelopen jaren steeds 

een succes en ook dit jaar was het een gezellige ontspanning.  

 

Onder de eigen leden is eind augustus nog een soos BBQ geweest, als de afsluiting van de zomer. 

De herfst start normaliter met het jachtseizoen. Ook nu is er door leden van de sociëteit weer op 

kleiduiven geschoten , met daarna een wild maaltijd in de sociëteit. Het aantal deelnemers aan deze 

happening met partners viel helaas tegen. 

Een topper was de Las Vegas avond  met beroeps croupiers; het ging niet om geld te winnen maar 

om het beste te zijn in het spel. Drie prijzen vielen te verdelen voor de beste spelers 

In november was weer thema avond, nu in de Duitse stijl. Ons van oorsprong Duitse lid Wolf Janssen 

bouwde een prachtshow . De Duitse maaltijd maakte het af.  

In december kwam de Sint nog even op bezoek; de leden moesten zelf de geschenken inbrengen. Het 

doel was om gezellig lol te hebben, terwijl ook nog de verjaardag van het Gezelschap Anonymus 

werd gevierd. Het aantal aanwezige leden was bescheiden. 

Na twee jaar afwezigheid kon het kerstdiner weer doorgaan. De zanggroep Kwasi Kloos zorgde 

ervoor, dat ieder in kerstsfeer kwam. In het vervolg van de zeer geanimeerde avond konden wij 

genieten van de chansons van Kastell. 

Het jaar 2022 is afgesloten met een oliebollen-happening. Dit was tevens het afscheid van de leden 

van het Gezelschap Anonymus: Leo de Bruin, Sjoerd van der Veen en Rob Jansen. 

 


