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Henk Torenvlied



Eet smakelijk. Tja, voor de niet Chinezen onder ons, dat is wat hier 
boven in Chinese tekens staat geschreven. En dat dat 
gelukt is kunt u uit onderstaand verhaaltje opmaken. Het is 23 juli en de SVK gaat chinees eten.



Wanner ik om 16.00 de zaal betreed zijn de tafels gezellig gedekt 
en de eerste gasten komen al binnen. De tafels staan zo 
gerangschikt dat zij in de vorm van een grote M staan. 



De drie poten wijzen naar de muur waaraan ons 

TV-scherm en haaks op die drie poten staat dan nog een 

lange tafel die de letter m voltooit. 

Onder het TV-scherm staat een lange tafel waarop straks 

het buffet moet komen. 



Er worden 37 gasten verwacht en daarbij dan nog de 7 vrijwilligers opgeteld, dat geeft een heel gezelschap. 



Ans zit bij de deur met een lijst en 

controleert of iedereen die 

binnenkomt ook ingeschreven is.

Vol is vol!!







Om kwart over vier verschijnt 

er een grote auto waarin de 

bakken met het chinees eten. 



De twee bezorgers 

geholpen door de 

vrijwilligers verdelen 

de warmhoud-

toestellen, met daarop 

de bakken met het 

eten, over de tafel. 









Wat een pracht gezicht!!

Al die heerlijke gerechten.







Oei!!!Wat ruikt dat lekker!!







Uw verslaggever heeft 
er helemaal geen 

verstand van maar 
gelukkig komen er 
naambordjes bij.









Aan het begin van het buffet staan de borden en het bestek.





Af en toe werkoverleg.



Rene had met zichzelf afgesproken vandaag niets te doen en zich als gast te gedragen, maar ja, …. 



Hij opent het eetfeest met iedereen hartelijk welkom te heten en deelt mede dat de kosten van dit feest worden gedragen door het Oranjefonds, waarop applaus. 



Onze pianist, 

Jan van Schoor, 

is ook duidelijk 

aanwezig. 

Heel gezellig. 



Er zal eerst een drankje worden geserveerd en 

dan kan er worden losgebarsten… nou ja.. 

Achter de bar zijn de vrijwilligers druk aan het 

werk met de glazen. 



Wanneer iedereen is 

voorzien van een wijntje, 

biertje of frisdrank spreekt 

Ge de toost uit dat we weer 

met z’n allen mogen 

genieten. 

Zij vraagt ook nog even om 

stilte voor diegenen die 

daar behoefte aan hebben. 



Onze Nico zal als dirigent 

optreden om aan te geven 

welke tafel als eerste naar het 

buffet mag gaan zodat het 

geen dringpartij ( ook geen 

drinkpartij) zal worden. 

Zo gezegd zo gedaan! 



Het is in een oogwenk 

een gezellige drukte. 



Aan de ene kant van de tafel de vrijwilligers 

die opscheppen en aan de andere kant het 

defilé van de gasten met hun borden. 





Ik begeef mij daar al fotograferend 

tussen door en merk dat ik begin 

te kwijlen. 

Waar zou dat nu weer van komen. 

Zal de leeftijd wel zijn. 

















Opa en kleindochter.



Naar gelang steeds meer tafels 

aan de beurt zijn geweest wordt 

het steeds stiller in de zaal. 



Frouke en de andere 

vrijwilligers lopen langs de 

tafels om te informeren of 

het iedereen naar de zin is. 







Het eten is heerlijk warm en… zeer smakelijk. 



Na enige tijd zie je hoe hier en 
daar mensen voor een tweede 

rondje gaan. 
Teken dat het goed smaakt. 



Om een uur of half zes 
neemt het geluid in de 

zaal weer een beetje toe. 
De gesprekken komen 

weer op gang. 
Je behoort immers niet 

met je mond vol te 
spreken. 



Er wordt hier en daar wat 
meer achterover gehangen en 
soms hoor je een diepe zucht. 
Onze bottelier Henk gaat nog 
eens rond met de drankjes.



Om kwart over zes, als ogenschijnlijk iedereen verzadigd is, nodigt Ge ons uit nog wat te eten, maar de animo blijkt niet groot. Dan kondigt zij aan dat er eerst opgeruimd gaat worden en er vervolgens nog koffie en wat lekkers toe is.





Dan is het moment daar dat Rene de 

microfoon weer grijpt en na enig 

conflict met dit instrument  spreekt 

hij de wijze woorden: 



”We gaan stoppen!” 



Hij hoopt dat iedereen een fijne maaltijd heeft 

gehad en hij bedankt onze concertmeester en 

noemt dan met naam nog alle vrijwilligers die dit 

feest mogelijk gemaakt hebben. 



Nico, Ans, Frouke, Ge, Hannie, Henk en Dirkje… 
Weer enorm bedankt! 

Het was geweldig. 



De zaal reageert met applaus en begint dan 

onder begeleiding van de piano spontaan 

met het zingen van: 
“Het is mooi geweest!” 
En dat was het ook!


