EUROPESE FIETSWEEK
Vanaf 8 Juli tot en met 15 Juli 2022 vond in Meppel de Europese Fietsweek plaats.
Voor ons, Albert Kuiper Jennie Landkroon en Albert Landkroon, betekende dat vanaf zaterdag 9 Juli
tot en met 16 Juli werkdagen vanaf zes uur in de ochtend (brood afhalen bij de bakker) en het ontbijt
verzorgen in de kantine voor ongeveer elke dag veertig tot vijftig mensen. De gasten waren op een
enkele na erg vriendelijk. Soms ook wel eens boos omdat ze geen 3 eieren mochten, Een vriendelijke
Poolse meneer gooide mij toen ik zei dat dat niet kon de 2 eieren van een afstand weer toe.
Sommige mensen waren boos, omdat ze geen lunch pakketje mochten maken. Dit lieten ze duidelijk
blijken. Ik was een Gestapo, of ze wezen op het voorhoofd.
Maar al met al was het erg leuk . Ongeveer om negen uur, na het ontbijt eerst afwassen en kantine
opruimen, zelf even een broodje eten en een kop koffie drinken. Daarna in draf naar de tent om daar
de vrijwilligers van Alcides af te lossen. Daar stonden we dan met ons drieën de hele dag aangezien
het bestuur had besloten om de mensen aan tafel te bedienen. We stonden ook ingepland op het
terras en daar zijn we extra mensen nodig.
Wij plaatsten dus een oproep op de website van FC.Meppel. Wij hebben de kantinebeheerder
gevraagd, of hij kon zorgen voor versterking. Wij hadden behoefte aan zeker zes personen voor twee
dagen. Wij kregen erg weinig respons op onze oproep. De volgende personen hebben nog
meegeholpen: Jolanda, Elsbeth, Richard Wagenaar, Maritha Kersies en Cor Landkroon ( bij de bingo)
Een noodoproep geplaatst bij AV De Sprinter. Dat leverede acht personen op voor twee dagen.
Geweldig. Vanuit MVV Alcides waren er telkens twee mensen op de ochtend. Jammer genoeg lieten
vrijwilligers van MSC het afweten , ondanks vooraf beloofde inzet.
Maar al met was het een geslaagde week. We gingen met goede moed naar de daaropvolgende
week in verband met de Drentse Fiets-4-Daagse.
Daar kunnen we kort over zijn. Dat was dit jaar een fiasco.
Jennie Landkroon

