Verslag van de WESP-activiteiten over 2017
In januari openden we samen het jaar door na de oliebollenviering met Praise en het
Doortochtkoor te klinken op 2017. Het tweede weekend woonde WESP haast in De
Kapelaan. Praise repeteerde er op vrijdag en begon aan de voorbereidingen van de PraiseAwards later in het jaar en op zaterdag gingen de handen uit de mouwen. De laatste gereden
oud-papieractie vond deze maand plaats. Auto’s vol met papier reden door Zoetermeer om
de container op het Nicolaasplein tot de nok toe te vullen. Deze maand was ook de
NewGameNight bij WESP. Niet de bordspellen, maar juist hip materiaal, zoals Wii en
Playstation 1 + 2 werd uit de kast getrokken.
Het was inmiddels februari, het regende en het was een beetje koud, maar WESP werd
getrakteerd op twee volle weken Jantje BetonCollecte. Een groep enthousiaste WESP-leden
ging de uitdaging aan om alle straten te lopen die aan WESP zijn toebedeeld. Zo werd er ’s
ochtend, ’s middags en ’s avonds gelopen om een mooi resultaat neer te zetten. Tijdens zo’n
collecte is er natuurlijk ook ruimte voor gezelligheid en een welverdiende pauze met een
lekkere koek.
Van collecte lopen naar hossen, een echte WESP doet dat in één moeite door. We vierden
ouderwets carnaval in De Kapelaan met een kostuumcatwalk, sjoelbakken, blikschieten en
nog veel meer. Hier waren ook nog eens leuke prijsjes bij te winnen.
Maart was een lekker rustige maand op activiteitengebied. Normaal gesproken valt de
Jantje-BetonCollecte pas in de eerste week van deze maand, maar die hadden we al achter
de rug. We hadden de Algemene LedenVergadering in het tweede weekend van maart. Hier
werd een nieuw bestuur gekozen en nieuwe commissies werden samengesteld. Verder werd
er in maart gepuzzeld en een filmavond georganiseerd.
Pasen stond voor de deur, dus in april was een PaasCrea gepland. Zo kom je er nog eens
achter wie het grootste paasei is. De PaasSOOS volgde en daarna moesten al die paaseieren
er weer afgetraind worden. Twee trainingen stonden gepland voor het aankomende RKJ
Volleybaltoernooi. De coach was geblesseerd, dus we moesten extra ons best doen. Er was
geen ei meer te zien aan het einde van de maand.
Eerst vierden we in mei de vrijheid aan de verkeerde kant van de Dobbe. Nog geen twee
dagen later was daar eindelijk de dag van het volleybaltoernooi. We waren niet de beste van
onze poule, maar wel uitermate gezellig, fanatiek en enthousiast. Praise bracht deze maand
weer wat actie naar De Kapelaan. Een NERF-battle werd georganiseerd na de repetitie.
Hierna hadden we weer even genoeg gesport, maar we gingen nog even door met strijden.
Eind mei organiseerden we de eerste echte WESPCupCakeCup. Prachtige creaties werden
gemaakt en gegeten.
Juni = Blues bij WESP. De Groovetakers speelden het glazen dak eraf. Een week later
omarmden we het warme weer met een supersoakerbarbecueactiviteit. Eerst met een
gevuld buitenzwembad en supersoakers ging iedereen tegen iedereen, daarna gingen we
rustig aan met z’n allen smullen van vlees en groenten van de barbecue. Een aantal weken
later zaten we juist weer binnen. Na de repetitie van Praise in De Kapelaan oefenden de
aanwezigen Freeciv. Een dag later was er namelijk een LAN-party. De tafels stonden in
eilanden, elk eiland was een team en werden er beschavingen opgebouwd. Van paard naar
tank en van vikingschip naar onderzeeër.
Met juli gaan we richting de vakantie, maar niet voordat de Praise-Awards zijn uitgereikt in
De Kapelaan. Op 8 juli begon de Grote WESP-actie met een competitieve activiteit en
heerlijke taco’s.
In de zomer zijn er wat weinig activiteiten, maar we zijn niet minder fanatiek. Op de tweede
zaterdag werd er ge-Magic-ed. Voor de mooiste kunsten op gebied van knallend vuur
moesten we later in de maand toch echt richting Scheveningen.
In september werd er gepuzzeld, maar niet zomaar. WESP-ers werken graag in teams. Elk
team kreeg een puzzel met dezelfde moeilijkheidsgraad en streed om de overwinning, het

snelste het plaatje compleet hebben. De repetitie van Praise in De Kapelaan zorgde voor een
verdubbeling van activiteit. Er was namelijk repetitie en NERF, twee teams, twee vlaggen per
team en twee winnaars.
Oktober bracht Halloween met zich mee, het tweede excuus dit jaar voor een WESP-lid om
iemand anders dan zichzelf te zijn. Dit werd versterkt door een razen spannend verhaal aan
de dinertafel. Elk karakter had zijn deel, maar dit mocht pas voorgelezen worden wanneer
een karakter had geraden wie hij/zij was. Eerder deze maand vierden we met een
ouderwetse SOOS, aangevuld met spellen, dat onze adviseur Steven alweer 25 jaar in het
jongerenwerk actief was. Begonnen als groentje bij Praise (omdat z’n zus daar nou eenmaal
bij zat) en nu inmiddels een rot in het vak (of noemen we dat ‘luis in de pels’?). Praise bracht
een donkere nacht naar De Kapelaan in oktober. Na de repetitie werd menig WESP-lid
verslonden door weerwolven en ander gespuis. De burgemeester kon helaas geen redding
bieden.
Elf november is de dag, dat ik mijn lichtje branden mag. Bij WESP deden we dat branden net
iets anders. Het was Crayon-Art-Crea-avond. Hierbij smelt men op artistieke wijze waskrijt op
canvas. De mooiste creaties kwamen voorbij.
Bij Praise was besloten dat er geen viering gezongen werd rond Kerst, want iedereen heeft
het in december zo druk… dus werden er uiteindelijk twee verschillende kerstprojecten
aangepakt. Een vanuit een eerdere samenwerking met JoKo Krimpen en een aangereikt door
de vader van een WESP-lid. Aan Kerstrepertoire geen gebrek dus en ook aan activiteiten
geen gebrek. We vierden het Sintavondje en tot aan Derde Kerstdag High-Tea aan toe werd
er gekletst, gesmikkeld en gesmuld bij WESP.

