
Ledendiner – 14 november 2015      

We kunnen terugblikken op een zéér geslaagd ledendiner! Op zaterdag 14 november zagen we 

niks dan blije gezichten in feestzaal Bertem Bos. Gezellig samenkomen om lekker te eten en 

elkaar eens goed te bekijken van kop tot teen, zo zonder fietshelm en -bril. De meeste mét 

partner. Want achter elke man schuilt immers een sterke vrouw. Maar ook het omgekeerde is 

waar (denk ik). En dus hadden liefst 63 mensen zich ingeschreven! Dames en Heren A, B, C én 

Masters... 

 

Omstreeks 18u30 arriveerden de eerste 

gasten en we kregen meteen een glaasje in 

onze pollen geduwd. Wij boden géén 

weerstand. De groep dikte aan en de sfeer 

werd uitgelaten. Intussen kwamen de obers 

rond met de hapjes, eerst koude, dan 

warme. Ons glas bleef ook niet lang leeg, er 

werd duchtig bijgeschonken... 

 

Ieder koos een plekje aan tafel, en het voorgerecht werd opgediend: gebakken scampi’s 

verweven in een meloenparel slaatje. Een spreekwoordelijke stilte in de zaal. Want het smaakt! 

Even later de witloofroomsoep zoals ze enkel in onze streek kan bereid worden, gevolgd door 

het hoofdgerecht in de vorm van een grandioos lekker buffet: keuze uit gegrilde zalm, Mechelse 

koekoek en varkenshaasje. Allen met bijhorende aardappel –en groentengarnituren. Er was 

genoeg voor iedereen en men bediende zichzelf tot de broek spande. Bij sommigen werd de 

ceintuur zelfs bijgesteld (de personen in kwestie willen anoniem blijven, nvdr.).  

Het dessertenbuffet was 

er trouwens ook eentje 

om duimen en vingers 

van af te likken. Een 

crèmeke, 

chocolademousse, 

rijstpap, tiramisu en 

kleine gebakjes allerlei, 

geflankeerd door koffie 

of thee. 

 

 

Eens middernacht door 

was het tijd om 

huiswaarts te keren, want iemand die met zijn of haar vak bezig is kan zich weinig van 

dergelijke extravagante avonturen permitteren (haha). Maar we vergaten niet om onze 

webmaster Helen nog een prettige verjaardag te wensen met een luidkeels gezongen 

verjaardagslied. 

 

Een zéér mooie avond! 

 

Alle foto's kan je vinden op het forum van WTC BLOSOM MEERBEEK. 

 

INFO: Op de bestuursvergadering van 25 januari 2016 werd beslist dat het eerstvolgende 

clubledendiner zal plaatsvinden in het najaar van 2017 (datum wordt later gecommuniceerd). 


