Beste collega's,
Hierbij wil ik jullie laten weten dat wij een fantastische zondagmiddag hebben gehad.
Niet zomaar een zondagmiddag; we mochten de wedstrijd bijwonen van FC Utrecht tegen AZ
in de Skybox !
Bewoners heer Willemse, heer van Elst en mevrouw Breedijk waren de supporters voor deze
belangrijke wedstrijd. Hr. Willemse heeft vroeger altijd een seizoenkaart gehad en was
vroeger op de tribune te vinden als trouwe supporter. Ook hr. van Elst glunderde toen ik aan
hem vroeg of hij evt. mee wilde gaan. Mw. Breedijk leek het wel wat want zoiets maak je
niet meer mee in je leven.
Met de Regio-taxi zijn we met z'n vijven op pad gegaan. Voor hr. Willemse een hele excursie,
overal waar we reden had hij wel een mededeling. Daar had hij gewoond, daar gewerkt en
daar had hij gesport.
Bij het stadion aangekomen werden we buiten al ontvangen door Nigel Timman. Bandje om,
lift in en op naar de 5e verdieping. Daar werden we welkom geheten door het echtpaar Peek
die ons voor de wedstrijd rondleidde door het FC Utrecht museum. Hier kwamen de verhalen
los van de heren; ‘vroeger was er toch een wielerbaan? De Bunnik side was toch aan de
andere kant?’
Hr. Willemse kende heel veel spelers en trainers op de verzameling jaarfoto's. Ook herkende
hij de behaalde trofeeën.
Onder het genot van een verwennerij van koffie, thee, broodjes, wijn, fris, bittergarnituur en
een warme deken hebben wij een prachtige wedstrijd gezien. Algemeen directeur Wilco van
Schaik kwam in de rust iedereen persoonlijk verwelkomen. Helemaal top toch?!
Zes maal hebben we mogen juichen, hebben we gelachen, geproost en gezongen. Wat was
het geweldig om de bewoners zo zien te genieten!!
Aan alles komt een eind en de regiotaxi kwam net te vroeg, anders hadden we nog met de
spelers op de foto gekund. Als trofee hebben we de FC Utrecht sjaal mee mogen nemen.
Voldaan en vol van indrukken kwamen we terug. Hr. Van Elst zei "ik heb hr. Willemse nog
nooit zoveel horen kletsen". Mooi hé?
Ook ik had dit evenement niet willen missen en vol energie ben ik weer huiswaarts gegaan.
FC Utrecht, bedankt!!!
Paula Steenbeek,
medewerker welzijn
Bartholomeus Gasthuis

