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Dit jaar is een lustrumjaar en daarom hebben wij ons beste beentje voorgezet om er een zeer 

speciale dag van te maken. 

Het begon al in de voormiddag met onze jaarlijkse misviering opgedragen ter nagedachtenis 

van al onze overleden leden. Er was een zeer hoge opkomst. Zeer waarschijnlijk te danken 

aan het feit dat dit jaar de misviering niet alleen werd opgeluisterd door prachtige 

orgelmuziek maar tevens door de mooie stem van de sopraan Machteld Willems.  

 

 

Omwille van het koude weer werd er na de 

misviering niet zo lang nagepraat en 

vertrokken onze deelnemers vrij snel naar de 

Salons De Waerboom in Groot-Bijgaarden 

waar de senioren ‘thuis zijn’.  

De receptie begon daardoor iets sneller dan 

gepland, maar voor de mensen van De 

Waerboom was dit geen probleem. 

Dit jaar was er traditiegetrouw weer een hoge 

opkomst. Het banket is nl. één van de toppers 

van onze kringactiviteiten. Uiteindelijk waren 

we met 424 deelnemers.  

Voor het eerst na vele jaren werd het een receptie met bediening aan tafel i.p.v. een staande 

receptie. Bij de meesten van onze leden werd dat enorm geapprecieerd. Zowel de bediening 

als het bijvullen van de glaasjes verliepen vlot en dankzij de deelnemerslijst kon iedereen vrij 

vlot en gemakkelijk zijn jaarlijkse vrienden even opzoeken aan de andere tafels. 

 

Rond 14.00 uur nam Jonas even het woord om iedereen hartelijk welkom te heten en alle 

deelnemers te bedanken voor hun aanwezigheid. Daarna gaf hij de microfoon door aan Philip 

Marck, regiodirecteur Vlaams Brabant, die ons de huidige situatie van KBC toelichtte en ons 

ook feliciteerde met onze werking en activiteiten. 

 

Zoals vorig jaar lagen er nu 

ook briefjes op de tafels 

waarop geïnteresseerden voor 

het Brussels Operette Theater 

hun gegevens konden 

invullen. Uit de opgehaalde 

strookjes worden op onze 

eerstkomende 

bestuursvergadering tien 

vrijkaarten geloot voor het 

optreden in december. 

 

Dan werd het tijd om de 

hongerige magen te spijzen 

en uit de stilte in de zaal 



konden we opmaken dat iedereen genoot van het lekkere eten. 

Na de soep en het voorgerecht werd een pauze ingelast om het eten wat te laten zakken en tijd 

te maken om te luisteren naar Paul Saye, voorzitter van het Sociaal Fonds, die op zijn beurt 

enige toelichting gaf over de Speciale gift van het Sociaal Fonds bij een jubileumjaar en die 

ons ook feliciteerde met de geleverde inspanningen voor een goede werking van de kring. 

 

Intussen stonden ze in de keuken weer paraat om na deze speech voor iedereen een mooi 

gepresenteerd bord de zaal binnen te brengen met het hoofdgerecht. 

 

Omdat het een feestjaar is, zijn er ook bestuursleden van alle andere kringen uitgenodigd om 

deel te nemen aan ons banket. De voorzitter van Brugge nam dan ook even het woord om in 

naam van hen allen ons te bedanken en de goede samenwerking verder te zetten. 

 

Bij een feestjaar horen ook cadeautjes. Iedereen werd verrast met een KBC-mok met lepeltje. 

Ook voor dit initiatief kregen we leuke en positieve reacties. 

 

Na uitdeling van de geschenken kwamen de mensen uit de keuken met een roltafel in de zaal 

waarop het pronkstuk stond van ons feest: een prachtige ijstaart met vuurwerkblazers. 

Alle fotografen haastten zich 

richting eretafel waar het pronkstuk 

stond om er een foto van te nemen. 

Daarna werd de tafel terug naar de 

keuken gebracht waar de ijstaart 

aangesneden werd en verdeeld over 

de bordjes om aan onze leden te 

bedienen. 

Daarna volgde er nog koffie met 

koekjes. 

Zoals we gewoon zijn, werd het ook 

dit jaar weer een verzorgd diner 

rijkelijk overgoten door 

voortreffelijke wijnen. 

 

Al snel bleek het 18.00 uur te zijn, 

tijd om afscheid te nemen van bestaande en nieuwe vrienden. Maar eerst werd er toch ook nog 

snel overlegd om zeker voor volgend jaar opnieuw af te spreken. 

 

Het Bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


