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Hoewel we slechts enkele dagen verwijderd waren van de officiële lente was het die 

zondagmorgen bitter koud. Toch trokken - naar jaarlijkse traditie - heel wat van onze leden 

traditiegetrouw eerst naar de mis die werd opgedragen ter nagedachtenis van onze in 2017 

overleden leden. Er was een zeer behoorlijke opkomst. De misviering werd opgeluisterd door 

het prachtige orgelmuziek gespeeld door Jos Mertens en met als apotheose de samenzang van 

het lied ‘Liefde gaf u duizend namen’. 

Na de misviering vertrokken onze mensen naar de Salons de Waerboom in Groot-Bijgaarden 

waar toch ook al heel wat mensen stonden te wachten die rechtstreeks naar het restaurant 

gingen. Gezien het barre koude weer werden de deelnemers aan het banket al vóór het 

aanvangsuur binnen gelaten tot aan de vestiaire. 

En dan was het zover. De deuren naar de zaal 

werden officieel geopend en bij het 

binnenkomen werd aan de deelnemers een lijst 

overhandigd met de namen van alle deelnemers 

aan het banket met hun tafelnummer. Iedereen 

trok de feestzaal in op zoek naar zijn of haar 

tafel waar de kelners hen stonden op te 

wachten en een aperitiefje aanboden. 

Vooraleer aan de maaltijd te beginnen heette 

Jonas iedereen welkom op dit feest van 

de vriendschap. Hij bedankte ook Paul 

Saye, voorzitter SOFO, voor de goede 

samenwerking en de financiële steun. 

Hij verwelkomde ook de nieuwe leden 

die talrijk opgekomen waren naar deze 

bijeenkomst. Ook de drie 

negentigplussers werden hartelijk welkom 

geheten. 

 

Hierna werd aan iedereen smakelijk 

eten gewenst en konden de kelners 

beginnen met het ronddelen van de 

bordjes met het voorgerecht en het 

vullen van de glazen met 

voortreffelijke wijnen. Zoals we 

gewoon zijn een volledig verzorgd 

en lekker menu aangevuld met 

voldoende bijgeschonken dranken. 

 



 

 

Tijdens de verschillende gangen van het 

menu werd er door onze leden druk heen 

en weer gelopen tussen de tafels op zoek 

naar collega’s en vrienden om bij te 

praten over het wel en wee van het 

voorbije jaar en om nu reeds af te 

spreken naar volgend jaar toe. 

 

Vóór het hoofdgerecht nam Paul Saye ook nog even het woord 

om het bestuur van de seniorenclub te bedanken voor hun 

goede werking maar ook om de vernieuwde werking van het 

SOFO even toe te lichten. Jonas bedankte Paul en zette 

Monique nog eventjes in de bloemen met een mooi boeket. 

Ook werd Frans Franx bedankt voor zijn jarenlange inzet als 

ouderen- en ziekenbezoeker waarmee hij dit jaar stopt. 

Ook dit jaar konden geïnteresseerden voor het Brussels 

Operette Theater weer een briefje invullen met hun gegevens 

om een vrijkaart te bekomen voor het optreden in december. 

Op onze eerstvolgende bestuursvergadering worden er uit de 

ingevulde stroken 10 vrijkaarten geloot. 

 

Wanneer de kelners de koekjesdozen op de tafels zetten en er werd rondgegaan met de koffie 

wisten we dat er stilaan een einde kwam aan deze prachtige namiddag. 

Voor velen was het blijkbaar moeilijk om afscheid te nemen want zelfs als de kelners al goed 

aan het afruimen waren bleven velen nog zitten om nog verder te praten. 

 

Al de positieve reacties 

doen ons enorm veel 

plezier en geven ons de 

steun en de goesting 

om op dit elan verder te 

gaan. 

 

 

 

Het Bestuur. 

 


