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Winter Wende
De vijftiende Winter Wende-aovend is aanstaande. Morgenavond dus. Dit evenement
wordt georganiseerd onder de vlag van Beleef Beilen. Vroeger, zo’n vijf of zes jaar
geleden, viel dit evenement nog onder Beilen Promotie. Deze laatste stichting is
overgegaan in de Stichting Beleef Beilen. Vandaar. Zestien jaar geleden zaten Harold
Kamps en ik in de Wende-aovend commissie en wilden daarmee stoppen. We hadden het
er al wel eens over gehad om de plaatselijke horeca in rustige tijden aan wat omzet te
helpen. Hier ging het genoemde duo op verder borduren. De naam Winter-Wende-aovend
komt van Harold. Hij stelde voor dat het evenement iets met wende erin moest heten want
de Wende-aovenden in de zomer werden altijd heel goed bezocht. Dan mocht de
calvinistisch ingestelde Beiler bevolking zonder verantwoording af te leggen ongegeneerd
op stap. Wat dan ook massaal gebeurde. Het was een gouden ingeving van Harold. Het
was vanaf de eerste keer een succes. Daar ga je dan mee door. De eerste Winter Wendeaovend werd gehouden in 2004. Ik was dat jaar de Cerck begonnen maar deed nog niet
mee aan de eerste editie. Dat was iets te hoog gegrepen in die tijd. Dacht ik. Het was dus
de bedoeling dat er verschillende artiesten zouden optreden tijdens het diner. Het eerste
jaar hadden we geen idee wat goed aan zou slaan en we hadden bijna geen budget.
Enkele cafés waar geen diner was hadden vanaf tien uur live muziek die ze zelf moesten
betalen. Konden de gasten na het eten naar toe gaan. De eerste keer hebben Harold en ik
zelf nog een optreden verzorgd maar dat was geen succes. Ook Jan Voortman deed toen
een act. Iets met borstoplegging of zo. Ook kwam hij eens als Sinterklaas tevoorschijn met
een Zwarte Piet. Wat toen nog niet ter discussie stond. Ook hadden we een keer een
slangenbezweerster die ook nog met vuur spuwde. Levensgevaarlijk achteraf. De
brandweercommandant kwam een week later verhaal halen. De volgende keer moesten
we daar vergunning voor aanvragen. Geen vuurspuwers meer dus. Vergaderen doen we
nooit. Het is even eppen als iemand een leuke artiest heeft ontdekt, soms een telefoontje
en af en toe komen we elkaar per ongeluk tegen en dan hebben we het er even over.
Deze vijftiende editie belooft een hele leuke te worden al hebben we van de meeste
artiesten geen idee wat ze gaan doen en of ze het goed kunnen brengen. Dat blijft ieder
jaar weer een verrassing. Meestal pakt het goed uit maar zo af en toe heb je er wat bij
waarvan je achteraf zegt,” Dat was één keer en maar niet weer.” Mede namens Harold,
veel plezier op de vijftiende Winter Wende-aovend.
Wat een wind hè gisteren.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

