Beste familie, vrienden, kenissen en buren,
Beste bridgevrienden,
Vandaag nemen wij afscheid van Gemma, een trouw lid van bridgeclub Waregem, de voorbije
30 jaar niet weg te branden uit de club en de laatste 25 jaar mijn vaste bridgemaatje.
Toen ik Gemma in de Waregemse bridgeclub leerde kennen, was ze nog een actief
golfspeelster. Ik was nog een groentje in de bridgeclub, maar Gemma had reeds een hele
carrière achter de rug nog voor ze begon te bridgen.
Ze had reeds het Damesbasket in Waregem handen en voeten gegeven en mede uitgebouwd
tot de succesvolle club, die het nog steeds is.
Eerder had ze ook het familiebedrijf Progalys samen met Willy uitgebouwd tot dé
gasleverancier van de lokale industrie en omstreken.
Ik vermoed dat de ondernemersgeest en de gezamelijke interesse voor de denksport bridge
de klik heeft gemaakt en de band heeft gesmeed die vrij uniek is in de brigdewereld.
Sinds september 1996 vormen wij een bridgetandem die tot 2 weken geleden nooit werd
onderbroken. Ik ben dankbaar om zoveel kennis en ervaring te hebben gedeeld…
Honderden keren hebben we uitgewisseld : we hebben ons were gejeund !
Engagement, commitment, geen blad voor de mond, weten wat je wil en ervoor gaan zijn
eigenschappen die bij Gemma passen en die haar ook in het verenigingsleven in Waregem zo
geliefd hebben gemaakt.
Niet gespaard van tegenslag onderweg, maar altijd vocht Gemma, samen met haar gezin terug,
en kwam sterker uit de wedstrijd. Gemma is dan ook bijzonder en terecht trots op haar man,
haar kinderen en kleinkinderen, die haar levenswerk succesvol verder zetten.
Gemma zou overmorgen 83 geworden zijn en was tot op het laatst heel helder van geest.
De Coronaperiode was voor Gemma een hele lastige periode en werd extra zwaar toen Willy
niet meer thuis kon blijven om de juiste zorgen te krijgen.
Internetbridge bracht een beetje afwisseling in de donkere dagen, maar dat kon op geen
enkele manier de clubbeleving evenaren.
Ook van een besmetting met het virus bleef ze niet gespaard en ook die wedstrijd won ze.
Het was een pyrrusoverwinning, want net nu we weer een beetje normaal van onze
gemeenschappelijke hobby konden gaan genieten, wilde de gezondheid uiteindelijk niet meer
meewerken.
Gemma, nu zal je samen met Johan, Guy, Frans, Eric, Noël en Bernadette, die ons allen recent
ontvallen zijn, een kaartje moeten leggen. Doe ze de groeten en bedank ze voor de vele leuke
avonden die we samen mochten beleven.
We komen achter, maar we gaan zo lang mogelijk wachten.
Gemma, tot slot, wil ik je graag mijn ‘compagnon de route’ noemen, bedankt voor zo vele
mooie momenten, ik had gerust de komende dertig jaar met jou verder willen kaarten.
Rust zacht moatje,
Je bridgemaat,
Christof Bossuyt
Voorzitter BC Waregem

