Schrijf een stukje voor mij Franz (162).

Klein maar fijn!
Een gelukkig en gezond 2020 wens ik jullie allen toe. Het zijn maar woorden, maar ik meen het echt.
Ik had ook kunnen schrijven “Krijg maar allemaal de klere”, maar dat doe ik niet. Ik wens jullie echt
alle geluk van de wereld.
Op zaterdag 4 januari 2020 waren er tal van evenementen. In Weesp was het onderling treffen
tussen oud-spelers en huidige spelers van FC Weesp. Er was ook een onderlinge wedstrijd van de
veteranen en aanvulling. Twee teams, die elkaar onderling een balletje toe speelden. De wedstrijd
werd geleid door een jonge scheidsrechter, die geassisteerd werd door nog jongere grensrechters.
Deze leiding haalde het totaal van de gemiddelde leeftijd wel iets omlaag. Het is daarom niet te
begrijpen dat er een speler met rood naar de kleedkamer werd gezonden. Waarschijnlijk had deze
speler meer tijd nodig om de kleedkamer schoon te maken.
In Muiden was er bij Sc Muiden eerst een Algemene Leden Vergadering om het Hockey officieel
binnen de club te introduceren. Helaas waren er niet genoeg leden om legaal dit gebeuren te laten
gebeuren en daarom is er over veertien dagen weer een ALV gepland. De datum van de ALV kunt in
het clubblad en op de Website van Sc Muiden lezen.
Na de mislukte ALV was er de Nieuwjaarsreceptie. Er werden vele handen geschud en tal van lippen
vonden elkaar. De toespraak van de voorzitter was iets rafelig, maar uiteindelijk werd er toch
begrepen wat hij te zeggen had. Ook werd er buiten vuurwerk afgestoken om het begin van het 100jarig bestaan van de club te verkondigen. De eerste foto’s uit het verleden kon men al bewonderen
en het was echt een gezellig samenzijn.
Het hoogte punt was echter de bediening. Tal van hartigheden werden opgediend en aan de bar kon
men tal van drankjes krijgen. Het dochtertje van Cornelis Thesing trok echt alle aandacht. De meeste
aanwezigen moesten buigen om een stukje kaas of een ander stukje hartig te pakken. Men ging nog
net niet op de knieën, hoewel de serveerster dit wel verdiende.
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Elkaar onderling treffen is altijd gezellig!

Herinnert u zich deze nog!

Een eend heeft geen duck-tape nodig!

