Activiteiten kalender januari 2020
Mogelijk gemaakt door Plaatselijk Belang Wesepe
donderdag, 19 december
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp - incl maaltijd - WvW
10:30 Markt Wesepe
donderdag, 26 december
10:30 Markt Wesepe
11:00 Wandelen met Labor
13:00 Vrouwen van Nu - Wandelen Wesepe - Vertrek bij de kerk
zaterdag, 28 december
Inzameling oud papier, indien geen vervoer: tel. 531103
20:30 Tempo: Oudejaarsconference “WESEPE TELT AF” WvW
22:30 Feest Tempo met HANDKARTRIO WvW

donderdag, 2 januari
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:30 Markt Wesepe
dinsdag, 7 januari
19:30 Bridge Competitie WvW
woensdag, 8 januari
12:30 Eetproject in het WvW. Opgave tot de maandag ervoor. tel: 532247
20:00 Jaarvergadering Plaatselijk Beang Wesepe – WvW
donderdag, 9 januari
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd - WvW
10:30 Markt Wesepe
vrijdag, 10 januari
19:30 Soosavond Jeugdsoos - Nieuwe Coers
zaterdag, 11 januari
Worstenactie Hunneruiters Averlo
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Activiteiten kalender januari 2020 (vervolg)
zondag, 12 januari
15:00 Nicolaasconcert in kerk Wesepe
dinsdag, 14 januari
19:30 Bridge vrije avond WvW
woensdag, 15 januari
14:30 Soos Nieuwjaarsborrel mmv Annie en Marie WvW
14:30 Spellenmiddag Brouwershof
donderdag, 16 januari
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd - WvW
10:30 Markt Wesepe
dinsdag, 21 januari
19:30 Bridge Competitie WvW
donderdag, 23 januari
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd - WvW
10:30 Markt Wesepe
vrijdag, 24 januari
Uitactiviteit Jeugdsoos
18:30 Bij Toos aan tafel - Scholtensweg 24 Wesepe - Opgeven toos@ooei.nl
zaterdag, 25 januari
Oud papier actie
dinsdag, 28 januari
19:30 Bridge vrije avond WvW
donderdag, 30. januari 2020
10:00 Inloopcafé Wapen van Wesepe
10:00 Ontmoeten in eigen dorp – incl. maaltijd - WvW
10:30 Markt Wesepe
Opgave activiteiten: agendawesepe@gmail.com
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Beste lezer,
Alweer een jaar voorbij. Ook 2019, met z’n lach en z’n traan, gaat de
geschiedenisboeken in. Een nieuw jaar ligt weer voor ons open. Een nieuw jaar
vol uitdagingen en mogelijkheden. En hopelijk een nieuwe bron van vele mooie,
dierbare herinneringen. Ik wens u allen een gezond en liefdevol 2020 toe.
Kopij digitaal inleveren op Raalterweg 47 of mailen naar
redactie.dorpskrant@wesepe.nl vóór 15 januari a.s.
De redactie
COLOFON
Jaargang 28
Stichting Dorpskrant Wesepe.
IBAN: NL16RABO0314518290
Bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Beheer Wesepe.nl
Publicatie website

: Anja Jalink
: Annet Niemeijer
: Joke Brouwer
: Menno ten Have
: Annemarie Dommerholt
: Jessica Kloosterboer
: info@wesepe.nl

nr. 303

Verzending:
Drukkerij De Kroon
Eindredactie:
Jur Ram

Drukkerij: De Kroon – Olst
Kopij inleveren vóór de vijftiende van de maand op het
Redactieadres : Raalterweg 47 8124 AB WESEPE
Digitaal
: redactie.dorpskrant@wesepe.nl
Retouradres : Weseperenkweg 3, 8124 PZ WESEPE
Voor klachten over de bezorging of adreswijziging:
bezorging.dorpskrant@wesepe.nl of 0570-852329
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij of
onderdeurtjes in te korten of niet te plaatsen. Bestuur en redactie aanvaarden
geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de krant.
Dorpskrant WESEPE verschijnt 11 x per jaar; oplage 800 exemplaren.
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Plattelandsvereniging LABOR
Secretaris: B. Slinkman
Achterhoekstraat 15
8124 AM Wesepe
06-27342058
Info@laborwesepe.nl

Kerstwandeling
Tweede Kerstdag, donderdag 26 december, houden we
traditiegetrouw de Kerstwandeling. Jong en oud is van harte
uitgenodigd om hieraan gratis deel te nemen. Er kan gestart
worden tussen 11:00 en 11:30 uur vanaf de Meko (oude
melkfabriek) Raalterweg 50 in Wesepe.
Onderweg is er een tussenstop voor Glühwein, warme chocomel en
iets lekkers. De route is voor jong en oud goed te doen.

Gerrit Kluin klootschieter 2019!
Zondag 8 december was het dan zover, de allesbeslissende wedstrijd
waarin duidelijk zou worden wie van de kanshebbers; Wim
Nieuwenhuis, Bertha Dijkslag, Anton Niemeijer, Gerrit Hofman of
Gerrit Kluin er met de beker vandoor zou gaan.
Het was een miezerige ochtend en niet iedereen stond direct te
trappelen om een ronde buiten te lopen. Maar eenmaal buiten viel
het allemaal toch best wel mee. En werd er fanatiek gegooid om de
bovengenoemde personen aan de beker te helpen.
Het team van Gerrit Kluin slaagde daar het beste in! En na het in
ontvangst nemen van de beker konden we genieten van heerlijke
broodjes rookworst of ander soortig beleg en een kop warme soep.
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Januari slaan we even over voor wat betreft het klootschieten, maar in februari
begint het nieuwe seizoen weer en staat de teller voor iedereen weer op nul.

Zondag 2 februari
Op zondag 2 februari gaan we klootschieten. We verzamelen om 10:00 uur bij
Het wapen van Wesepe. We starten dit nieuwe seizoen weer met een nieuwe
telling, dus wilt u ook kans maken op de wisselbeker en de eretitel klootschieter
van het jaar 2020, kom dan gewoon gezellig meedoen. Ervaring is geen vereiste.

Jaarvergadering 19 februari
Op woensdag 19 februari houden we onze jaarvergadering.
We beginnen om 20:00 uur bij het Wapen van Wesepe.

Marjolein Versteeg overhandigt namens Labor de beker aan Gerrit Kluin
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`Vrouwen van nu`
Correspondentie-adres:
Secr. A. Heltemes
Tel.0571-298522
aaaheltemes@gmail.com

afd. WESEPE - AVERLO
Correspondentie-adres:
H. Verhoef-Nieuwenhuis
Tel.0570-53201
gorishennie@gmail.com

Vrouwen van Nu Wesepe/Averlo wenst u een heel goed 2020 toe.
De allereerste afdelingsavond van 2020 hebben we géén stamppottenbuffet,
zoals de laatste jaren gebruikelijk was.
Graag nodigen wij u uit voor onze afdelingsavond op woensdag 8 januari in
Het Wapen van Wesepe om 19:45 uur.
Mevrouw Willemien Hartmans zal spreken over het onderwerp: Boerinnen,
Burgeressen en Buitenlui. Zij legt de nadruk op de geschiedenis van de boerin
en de snelle ontwikkeling in de laatste 100 jaar. Hoe de positie van de boerin
daardoor verandert en hoe verhoudt zich dat tot de burgers en de buitenlui.
ACTIVITEITEN
Wandelen in Dalfsen
Datum
: donderdag 23 januari om 9:30 uur.
Locatie
: Café Restaurant Het Boskamp, Sterrenbosweg 2, Dalfsen.
Beschrijving: Een prachtige wandeling in het mooie Dalfsen. U wandelt via
fraaie bospaden langs twee schitterende landgoederen.
Kantklosdag
Datum
: vrijdag 31 januari om 10:00 uur.
Locatie
: Oudheidskamer Holten.
Beschrijving: Kantklosdag, een ontmoetingsdag voor de kantklosters waar ook
een werkstukje geklost wordt.
Bridgedag Overijssel
Datum
: woensdag 12 februari om 09:00 uur.
Locatie
: Het Wapen van Wesepe, Ds. Kreikenlaan te Wesepe.
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Secretariaat
Velsdijk 2C
8124 PP Wesepe
Tel. 06-39755157
info@plaatselijkbelangwesepe.nl
www.plaatselijkbelangwesepe.nl

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene jaarvergadering, welke zal worden
gehouden op woensdag 8 januari in het Wapen van Wesepe.
De vergadering begint om 20:00 uur.
AGENDA

20:00 uur Jaarvergadering Plaatselijk Belang
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Opening
Notulen van de jaarvergadering d.d. 7 november 2018 (zie uitgebreide
versie op onze website)
Mededelingen
Jaarverslag 2018-2019 (zie dorpskrant december 2019 en onze website)
Financieel verslag
Verslag van kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie
Bestuursverkiezing
Aftredend: Eddy van Gelder (niet herkiesbaar)
Het bestuur draagt de volgende kandidaat voor: Erik Trompert.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de
vergadering melden bij de voorzitter (Everdien Hartkamp)
Rondvraag
Kernenbezoek van het College van B&W van Olst-Wijhe
Het College zal ingaan op actuele ontwikkelingen en plannen.
Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Pauze
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10.

Na de pauze vertelt voormalig inbreker Evert Jansen over
de kneepjes van het inbrekers vak. Hiermee wil hij bereiken dat
inwoners van Wesepe weten welke maatregelen ze kunnen nemen om
hun woonomgeving veiliger te maken.

11.

Afsluiting

Bestuur Plaatselijk Belang Wesepe,
Everdien Hartkamp, voorzitter
Jessica Kloosterboer, secretaris

ONDERDEURTJES
************************************************************
Onderdeurtjes zijn kleine advertenties van maximaal 5 regels,
waarin zaken te koop of te huur worden aangeboden of gevraagd.
Onderdeurtje mailen naar: redactie.dorpskrant@wesepe.nl.
Onderdeurtje kost € 3,00 per stuk, over te maken op rekening
NL16RABO 031.45.18290 t.n.v. Stichting Dorpskrant Wesepe
************************************************************
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Pianist Ramon van Engelenhoven in Wesepe
NRC noemde de jonge pianist Ramon van Engelenhoven (1995) onlangs een
‘rijzende ster’. De start van zijn muziekcarrière is veelbelovend: hij won op
achttienjarige leeftijd de eerste prijs op het Prinses Christina Concours en kreeg
twee jaar later (2015) de Grand Prix Youri Egorov, een prijs die wordt uitgereikt
aan een talent met internationale allure. De bacheloropleiding aan het
Conservatorium van Amsterdam sloot hij in 2017 af met een 10. “Mijn ultieme
droom is spelen in de Grote Zaal van het Concertgebouw” zegt hij in het NRC,
maar hij komt eerst optreden in de Nicolaaskerk in Wesepe, waar hij werken zal
spelen van onder andere Debussy, Ravel en Prokofiev.
Mis het niet en reserveer snel!

Datum
: Zondag 12 januari om 15:00 uur (14:30 uur is de deur open)
Locatie
: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
Entree
: € 15 (inclusief consumptie)
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl
Stichting De Nicolaas Concerten * Secretariaat: Wilma Eskes, Velsdijk 6, 8124 PP Wesepe *
Rabo NL83RABO158809580 * www.denicolaasconcerten.nl * info@denicolaasconcerten.nl
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Op 3 november vond de 2e editie van de DorpsQuiz Wesepe plaats. Met 347
deelnemers in 20 teams werd de strijd met de 100 vragen aangegaan.
Al enkele weken waren deelnemers in de ban van: Hét geluid.
Via mysterieuze aanwijzingen kon men achterhalen dat het geluid wordt
geproduceerd door de broodsnijmachine van Bakkerij Van Rijssen.
Dit werd het snelst geraden door Richard Flierman. Hij won daarmee een
prachtige kaasplank van de Kaasbaas, zo werd bij de prijsuitreiking op
8 december in Wapen van Wesepe duidelijk.
Een pittig onderdeel van de DorpsQuiz was de spellingtoets, welke werd
gewonnen door Fleur Albers en Linda Breuker.
Zij gingen met een amandelletter de deur uit.
De troostprijs (een heerlijke cake) viel ten prooi aan het team ‘Vrouwen van
Nu’. Het kleine team van slechts 7 leden behaalde, ondanks de laatste plaats,
toch een heel mooie score van 137.01 punten.
De beste locatieversiering was voor team ‘Marleens Aanhang’ en team ‘Op het
Juiste Spoor’. Ook zij wonnen wat lekkers voor het hele team.
Tijdens de prijsuitreiking van de DorpsQuiz vouwden de online quiz deelnemers
van dit jaar vliegtuigjes, waarbij Taco Lunenberg namens Alieke Schreur zijn
vouwtuigje het verst de zaal in gooide. Alieke won hiermee een vleespakket en
een pentekening van Jos van Westing.
En dan onze toppers, de nummers 2 & 3 niet te vergeten! Voor het eerst in de
top 3 ging team ‘Quiznix’ er met de derde prijs vandoor. Ze ontvingen allemaal
een medaille, wat lekkers en een geldprijs.
Nummer 2: team ‘Rob&Co’. Ze schuurden de eerste plaatst al aan, maar wisten
team ‘GoedGoan’ dit jaar nog niet van de troon te stoten. Ze gingen naar huis
met een medaille voor alle teamleden, iets lekkers en een geldprijs.
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Met slechts 1,96 punten voorsprong op team ‘Rob&Co’ won team ‘GoedGoan’
dit jaar voor de tweede keer op rij de Dorpsquiz. Zij hadden hun joker ingezet in
de categorie Breinbrekers en behaalden daarin de maximale score.
De trotse winnaars gingen naar huis met een stapel felicitatiekaarten van de
andere teams, een taart, een medaille voor alle teamleden en een trofee.

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!
Iedereen hartelijk dank voor de enthousiaste deelname.
Sponsoren bedankt voor jullie inbreng!
In 2021 hopen wij weer een DorpsQuiz te organiseren.
Het bestuur DorpsQuiz Wesepe
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Seizoen tot nu toe…
Met nieuwe jongeren én leiding zijn we dit seizoen goed van start gegaan. Onze
activiteiten worden goed bezocht, ondanks de krimpende klassen op de
basisschool. Zwemmen blijft een topper op de agenda met ruim 20 deelnemers.
En op een erg koude novemberavond gingen we met een hele rij fietsende
jongens en meisjes naar buurdorp Broekland. Daar hadden ze namelijk weer een
spooktocht georganiseerd en daar moesten we natuurlijk bij zijn!
En dan blijkt dat de soosjeugd door de jaren heen niet zoveel is veranderd. Van
tevoren is niemand bang en hebben ze allemaal sterke verhalen, maar tijdens de
tocht zelf willen ze het liefst allemaal naast de leiding lopen en gillen ze alles
aan elkaar ..... Wat ons betreft dus een erg geslaagde activiteit bij de buren.
Programma 2020
10 januari
soosavond
24 januari
uitactiviteit
07 februari soosavond
28 februari soosavond
13 maart
uitactiviteit
27 maart
soosavond
10 april
soosavond
24 april
uitactiviteit
08 mei
soosavond
05 juni
feestavond
De soosavonden vinden plaats in de Nieuwe Coers van 19:30 uur tot
21:30 uur. Nadere informatie over uitactiviteiten is te vinden op
www.jeugdsooswesepe.nl of op onze facebookpagina.
Vaste bezoekers ontvangen een mail.
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SPORTCLUB WESEPE
Het sportieve hart van het dorp met

VOETBAL-HANDBAL-GYMNASTIEK-VOLLEYBAL-TENNIS
Bankrekening: Rabobank
Secretariaat SC Wesepe
IBAN: NL40RABO03145.08.740
p/a H.J. Middeldorp
t.n.v. Penningmeester SC Wesepe
Tollenaar 16
Clubgebouw “de Muggert”
8124 AX Wesepe
Boxbergerweg 38 A
06-30189601
8124 PB Wesepe
Rikmiddeldorp@hotmail.com
Tel. 0570 – 531236
Bekijk onze internetsite: www.sportclubwesepe.nl

Activiteiten SC Wesepe
Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie is in 2020 op 5 januari om 12:30 uur. Voor de receptie zal
eerst het traditionele oliebollentoernooi gespeeld worden waarna voorzitter
Heleen Flierman om 13:00 haar nieuwjaarstoespraak zal houden. De receptie is
uiteraard weer in de kantine van sportpark de Muggert.
Tijdens deze receptie zullen er ook weer verschillende jubilarissen van Sportclub
Wesepe in het zonnetje worden gezet. Voor de nieuwjaarsreceptie wordt de
trekking van de verloting gedaan. U bent allen van harte welkom.

Winterstop
Momenteel is het winterstop en ligt de competitie stil. Er wordt nu ook een
aantal weken niet getraind. Wel zal Wesepe 1 meedoen aan het zaalvoetbaltoernooi in Broekland op 29 december. Aanvang toernooi is 13:00 uur.
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Traditiegetrouw gaat de selectie van Wesepe 1 en 2 het 2e weekend van januari
weer een weekendje weg, om te werken aan de teambuilding.
Wesepe 1 oefent op zondag 19 januari tegen Heeten 1. Deze thuiswedstrijd zal
gespeeld worden om 12:00 uur.
Op zondag 26 januari wordt de competitie van Wesepe 1 hervat tegen Emst 1.

Accommodatiedagen
Op zaterdag 19 januari, zaterdag 14 maart en zaterdag 16 mei (nog onder
voorbehoud) worden er weer accommodatiedagen gehouden op sportpark
de Muggert. Onder leiding van de onderhoudscommissie worden er enkele
klussen opgepakt zodat het sportpark er weer in een goede staat bij ligt.

Sinterklaas
Op zaterdag 30 november kwam Sinterklaas op bezoek bij Sportclub Wesepe.
Het was een koude zaterdag, maar dit mocht de pret niet drukken. Sinterklaas
kwam met zijn Pieten aan op de Sportclub, waarna er een gezellig kinderfeest
losbarstte op Sportclub de Muggert.

Wesepe JO17 officieus kampioen
Wesepe JO17 heeft op zaterdag 7 december met 1-1 gelijk gespeeld tegen
nummer 2 SVI JO17-5. Wesepe JO17 eindigt daarmee met 28 punten uit 11
wedstrijden. SVI heeft nog een wedstrijd in te halen. Ze staan nu op 25 punten
uit 10 wedstrijden. Ze spelen op 18 januari een inhaalwedstrijd tegen nummer 3,
VEVO JO17-1. Als SVI niet met meer dan 10 goals verschil wint, is Wesepe
JO17-1 officieel kampioen. Een puike prestatie van trainer Nick Jansen en zijn
manschappen.

Bestuursleden gezocht
Voor de afdeling Voetbal wordt er nog steeds naar bestuursleden gezocht. We
zijn nog steeds op zoek naar een wedstrijdsecretaris en een voorzitter. Op de site
van SC Wesepe staat een functieomschrijving. Lijkt dit je wat of ken jij iemand
die je hier geschikt voor acht? Geef dit door aan één van de bestuursleden.
Sportclub Wesepe wenst u allen alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2020!
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Handbal

Handbalwedstrijden januari SC Wesepe Dames 1
Zaterdag 4 januari – 19:30 uur
Lettele DS1 - Wesepe DS1 (Sporthal De Uutvlog, Bathmen)
Zaterdag 11 januari – 19:00 uur
Wesepe DS1 - ESCA Handbal DS1 (Sporthal De Hooiberg, Olst)
Zaterdag 18 januari – 21:00 uur
HVBS DS1 - Wesepe DS1 (Sporthal De Stormvogel, Bunschoten Spakenburg)
Zaterdag 25 januari – 19:00 uur
Wesepe DS1 - T.V.O. DS1 (Sporthal De Hooiberg, Olst)

15

11 januari 2020 Worstenactie.

LR & PC de Hunneruiters Averlo

De eerste koude dagen hebben we al achter de rug en waarschijnlijk ook de
eerste stampotten alweer achter de kiezen. Maar nog niet de overheerlijke worst
van de Hunneruiters.
Die zijn weer te koop v.a. 11 januari, zolang de voorraad strekt.
Kosten: 1 worst voor € 3,50 en 3 worsten voor € 10,00
Leden van de Hunneruiters komen deze zaterdagochtend bij U aan de deur.
Hebt U ons gemist of wilt U vooraf worsten bestellen dan kunt U mailen met
secretariaathunneruiters@outlook.com.
De worsten worden wederom voor geleverd door Freek Saris.
Worsten voor de bij de stamppot, maar ook heerlijk op brood,
of als hapje bij de borrel!

Ponyclub en Rijvereniging Averlo bedankt U alvast voor uw steun!
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De Wolters Vastgoedonderhoud
Survivalrun Wesepe
Zondag 29 maart is het weer zover, de survivalrun Wesepe!
De inschrijving is vanaf 1 december geopend en de eerste aanmeldingen stromen
al binnen. Omdat we als survivalrun een nieuwe start hebben, hebben we er ook
voor gekozen om een nieuw parcours te gaan bouwen. Daar zijn de eerste
voorbereidingen al voor getroffen.
We organiseren 3 afstanden:
1,5 kilometer (de inimini)
5 kilometer
10 kilometer
Zoals iedereen van de survivalrun in Wesepe gewend is, zal het parcours voor
het overgrote deel met de fiets te volgen zijn. Ook zullen we langs het parcours
een aantal hindernissen hebben die ook voor de geoefende survivalrunner een
mooie uitdaging vormt. Bij elke hindernis staat een vrijwilliger om, waar nodig,
de deelnemers in goede banen te begeleiden.
Vanuit de organisatie zullen de komende weken dorpsgenoten, buurtgenoten,
vrienden en familieleden worden benaderd om op de dag van de run mee te
helpen als vrijwilliger. Elke hulp is welkom.
Als je wilt meedoen als vrijwilliger, mail dan even naar info@survivalwesepe.nl,
dan neemt één van de organisatoren snel contact met je op.

17

De 6e Weseper Bridgedrive georganiseerd door
Zondag 24 november 2019

Een sportief evenement waarbij de grijze celletjes, verstopt onder de (veelal
grijze) haren, het zwaar te verduren kregen. Maar liefs 152 deelnemers (76
teams) hadden zich ingeschreven voor deze jaarlijks terugkerende mentale
krachtmeting. Voor de organisatie weer een hele kluif om alles in goede banen
te leiden, maar zoals we gewend zijn hadden de doorgewinterde organisatoren,
ondanks enkele ‘uitdagingen’, alles volledig onder controle en verliep ook deze
dag gesmeerd. Chapeau!!
Het strijdtoneel was zoals altijd in het Wapen van Wesepe, welke voor de
gelegenheid was omgetoverd tot een heuse arena. Een zee van tafels en
stoelen, met daarop keurig het wedstrijdmateriaal geordend en de prijzen
uitnodigend uitgestald op het podium.
Rond het middaguur druppelden de eerste deelnemers binnen en werden
hartelijk ontvangen door de gastvrouw. Na zich te hebben ontdaan van
overtollige kledij konden de strijders, op vertoon van het verkregen
loopbriefje, consumptiemuntjes gaan cashen bij de penningmeester.
En passant nog koffie/thee en krentenwegge incasseren om vervolgens te
verzamelen in de ‘wachtkamer’. Hier kon men al keuvelend de medestrijders
onopgemerkt gadeslaan en zijn/haar kansen op een mooie prijs inschatten.
Wel, onder dit bonte gezelschap bevond zich ook ons team, mijn partner en ik
dus. Ook wij wilden dit spektakel natuurlijk niet missen. Wekenlang hadden we
ons voorbereid op deze dag: trainen, trainen en nog eens trainen. Ikzelf (de
zwakste schakel van ons team) had er zelfs een cursus voor gevolgd, want een
goede voorbereiding is het halve werk, nietwaar? In de wachtkamer stelde ik
schijnbaar achteloos wat vraagjes aan potentiële tegenstanders om te peilen hoe
scherp de strijdbijlen waren. Zonder uitzondering kreeg ik antwoorden als: ‘we
zien wel hoe het gaat’ en ‘we komen voor de gezelligheid’. Jaja, en dat moet ik
geloven? Nou, daar trap ik mooi niet in, ik laat mij niet op het verkeerde been
zetten! Ha, wie wil er nu niet een van die mooie prijzen in de wacht slepen?
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Tegen 13:00 uur zette de menigte zich in beweging richting de arena. Nadat
eenieder zijn/haar stelling had ingenomen, werden we hartelijk toegesproken
door de voorzitter van de Weseper Bridgeclub.
En toen eindelijk…. hét signaal waar we allen op wachtten:
De klok begon te tikken dus…starten maar!
Na korte tijd werd het stil in de zaal en stoeiden de deelnemers urenlang met
bieden, afspelen, tegenspelen en andere al dan niet geoorloofde manieren om
de tegenstanders te slim af te zijn.
Nadat de krachtsinspanningen aan de laatste tafel waren geleverd, werd door de
medewerkers van de organisatie in no-time al het strijdmateriaal van de tafels
ingezameld en de uitslag van deze ‘Weseper Bridge Battle’ bekendgemaakt.
Het laatste onderdeel bestond uit de uitreiking van de wisselbeker aan het hoogst
geklasseerde Weseper team. Twee stralende gezichten en een blinkend gepoetste
bokaal: hét recept voor een prachtige foto!
Vervolgens werd de arena door de deelnemers zelf spontaan omgebouwd tot
eetzaal. Het eens zo geordende meubilair stond schots en scheef, maar het was
beregezellig! Her en der werd er nagekaart over de uitslag en werden de
spannendste spellen besproken, maar de spanning was eraf en er werd volop
gekletst, gelachen en genoten van het samenzijn.
Ter afsluiting van deze dag werd de jacht geopend op het heerlijke warm en
koud buffet, welke uitnodigend stond opgesteld in de voormalige wachtkamer.
De aanwezige verkeersregelaar leidde de hongerige mensenmassa met strakke
hand, waardoor lange files werden voorkomen én (niet geheel onbelangrijk)
eenieder de gelegenheid kreeg een vorkje mee te prikken.
Al met al hebben we genoten van een zeer geslaagde dag, waarvoor we de
organisatie hartelijk bedanken! Alle winnaars, van harte gefeliciteerd met het
behaalde resultaat.
Net als 74 andere teams hebben we nét niet de 1e plaats veroverd,
maar ach…. we kwamen uiteindelijk voor de gezelligheid, toch?
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