
Vrijdag 20-05-22  Slotavond Nostalgie.  

 

De eerste helft van ons programmajaar zit er alweer op, als afsluiting voordat de zomer aanvangt is 

er een slotavond georganiseerd met de titel Nostalgie in de Oase. 

ˈs-Middags is door de bestuursleden de Oase mooi “aangekleed”. 

 

 

Voor het thema Nostalgie heeft Fietje voor deze  

gelegenheid 3 mooie collages gemaakt van oude 

platenhoezen uit de jaren 60-70. 

Hier 1 van de drie. 

 

 

 

 

 

 

Ook zijn de tafels en de tribune weer versierd met mooie bloemstukken die weer gemaakt zijn  

door Fietje . 

 

 



Er hebben zich exact 100 personen aangemeld en even ziet het erna uit dat het weer een spelbreker 
gaat worden. Er is nl. code geel afgegeven in Limburg, oranje in de rest van het land. Een hevige 
storm is op komst, die  rond 17 uur in Sittard rondwaart. Gelukkig is het snel voorbij en kunnen we 
alle personen verwelkomen.  
 
Na het welkomstwoord van Kitty toasten we met een advocaatje met slagroom  
op deze avond en genieten we verder van diverse soorten kleine gebakjes.  
  
Dan komt Cyrielle Niël op, wereldbekend in heel Sittard.  
Veel van onze leden kennen zijn repertoire en genieten dan ook van zijn Sittesje leedjes die hij 
aankondigt met de nodige wetenswaardigheden van Sittard.  
Hij heeft een prachtige stem en zingt bekende liedjes van Sittardse troubadours. 
 

 
 
 
Tijdens de pauze genieten we van verschillende lekkere hapjes en natuurlijk een glaasje… 
of twee…   
  
Daarna treedt Cyrielle weer op. Hij vertolkt nu veel van Toon Hermans en iedereen zingt mee of 
zwijmelt mee.  
Er heerst een heerlijke sfeer en Cyrielle wordt onthaald op een daverend applaus.  
Uiteraard komt er nog een toegift en daarna blijven de meeste  dames nog een hele poos aanwezig 
om met elkaar te converseren. 
De leden gaan hierna tevreden naar huis waarna de dames van het bestuur de zaal weer gereed 
maken voor een volgende actie.  
 
Als afsluiting heffen zij nog even samen het glas op een geslaagde avond. 


