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Nieuwjaarsreceptie van KBC Seniorenclub Brussel op 16 januari 2018 
 

 

Ze waren er niet. Hun verblijf bij een of andere stal op 6 januari bleek uiteindelijk maar een 

blitzbezoek geweest te zijn. Aankomen, vlug wat geschenkjes uitdelen, wat wierook 

verspreiden, … en dezelfde nacht zijn ze met de noorderzon terug vertrokken naar het Oosten.  

We hebben ze niet gemist, de Drie Koningen. Daarmee was het probleem van de privé-stalling 

van die drie kamelen van de baan en kon op 16 januari in CC Westrand al onze aandacht gaan 

naar onze belangrijkste genodigden, namelijk onze leden. Niet minder dan 360 enthousiaste ex-

collega’s die gekomen waren om persoonlijk mekaar - bezegeld met drie kussen - hun beste 

wensen over te maken. Kortom, al van bij de aankomst om 13.00 uur zat de stemming er al 

goed in. 

Vooraf had het bestuur de achtenveertig nieuwe leden die aansloten in 2017, uitgenodigd op 

een drankje en een hapje om met elkaar en de bestuursleden kennis te maken. Zesentwintig van 

hen zijn op de uitnodiging ingegaan en 

veertien waren vergezeld van hun partner. 

Voorzitter Jonas verwelkomde hen en gaf 

een korte toelichting over de werking van 

onze Seniorenclub. De kennismaking en 

de daarop volgende babbels verliepen 

onmiddellijk hartelijk. Daarna begaven wij 

ons samen naar de inkomhal en 

verwelkomden daar de andere genodigden.  

 

Om 13.45 uur had iedereen plaatsgenomen 

in de schouwburg voor het optreden van 

Het Kleinkunstcollectief. 

Vooraf verwelkomde Jonas nogmaals - 

officieel nu - mede in naam van het 

bestuur alle aanwezigen en wenste iedereen, ook de oudere en zieke collega’s die niet aanwezig 

konden zijn, een gelukkig en vooral gezond nieuw jaar toe en leidde het optreden van Het 

Kleinkunstcollectief in. Vier zangers/instrumentalisten die elk beschikken over een mooie stem 

en die hun instrumenten (synthesizer, gitaar, contrabas, accordeon en cajon) met grote 

virtuositeit bespelen en beheersen. Omdat één van hen heel ziek was maar er niettemin aan 

gehouden had toch mee op te treden, dienden enkele voorziene liedjes vervangen en/of 

gezongen door anderen.  

Uit de schat aan nummers uit de Vlaamse en 

Nederlandse kleinkunst werden klassiekers als 

‘Tim’, ‘Eva’, ‘Boer Bavo’, ‘Ik mis u zo’…. met 

grote kunde gebracht . Voor diegenen die het 

kleinkunstlied wat minder koesteren, hadden ze 

enkele meezingers ingelast zoals ‘De lichtjes van 

de Schelde’, … en ‘Les filles du bord de mer’ 

klonk heel ‘chouette’, …. 

Gaandeweg kregen zij de zaal op hun hand en 

vooral de bisnummers ‘Het Land van Waal en 

Maas’ en ‘In dat kleine café aan de haven’ 

werden door de hele zaal met luide stem, volle 

borst en met veel enthousiasme meegezongen. 

Chapeau voor de geluidstechnieker en uiteraard voor de zangers die samen zorgden dat alles op 

de juiste aangename toonhoogte in de zaal terecht kwam. Fijn om naar te luisteren! 

 


