Versl ag

N i euwjaar sr ecepti e n i euwe sti jl
Ver sl ag al gem en e bi jeen kom st
vr i jdag 24 jan uar i
M arti n  Byttebi er, Aquatropi ca Kortri jk

Iedereen die Aquatropica een b eetje kent, weet dat de nieuwjaarsreceptie altijd een belevenis is. En dan zwijg ik nog over de mogelijkheid dat j e naar huis
gaat met een cheque van 100 euro.
En wat voor een receptie? Geen ordinaire, met de obligate broodjes, maar wel
eentje met pannenkoeken met alles erop en eraan ( enfin, binnen onze mogelijkheden toch). Ere wie ere toekomt, het idee van p annenkoeken kwam van
onze  secretaris  Donald.  Hij  had  zelf voorgesteld  om  persoonlijk  pannenkoeken te komen bakken, maar wegens omstandigheden kon hij er die avond
niet bij zijn. We zullen dus nooit te weten komen ofzijn p annenkoeken b eter
waren dan deze die we gekocht hebben bij Heulse Pannenkoeken, tenzij hij
volgend j aar plaats neemt achter het fornuis en ons verrast met zijn heerlijke
(?) creaties.
Enfin, ik dwaal af, laat mij terugkeren naar de receptie van 2014. Niettegenstaande het ditmaal volledig gratis was, was de opkomst eerder laag te noemen. Verscheidene mensen hebben ons gemeld dat ze er door omstandigheden niet bij konden zijn. En die zullen er spijt van hebben.
Ik b en al lid sedert 1987 en naar mijn weten heb ik nog geen enkele receptie
gemist. Een receptie zoals nu heb ik echter nog niet meegemaakt, maar ik
loop vooruit op de zaken. Laten we beginnen bij het begin.
Zaal ‘Van B oven' heeft spijtig genoeg de reputatie een koude zaal te zijn. Misschien heeft dit verschillende mensen – onterecht - weerhouden te komen. Dit
heeft alles te maken met de allereerste bijeenkomst die we in de zaal hielden.
Dit was tijdens de b eruchte winter van b egin 2 013. Op die b ewuste 2 5 j anuari
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2013 was het buiten waarschijnlijk - 10  ˚ C. Ik was erbij die avond en eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de zaal eerder aan de koude kant was. Sedertdien hebben we meer ervaring opgedaan met de zaal en het b elangrijkste van
al, de warmeluchtblazer is door de eigenaar onder handen genomen en werkt
nu veel b eter en vooral veel stiller. En er is ook een houtkachel aanwezig die
misschien niet echt veel warmte genereert, maar toch minstens de illusie van
warmte opwekt.
De houtkachel en de vernieuwde warmeluchtblazer zorgden ervoor dat de
zaal aangenaam warm was. En dat was te merken aan de aanwezigen.

Er heerste meteen  een  ongedwongen  sfeer,  die verder  aangewakkerd
werd door de bubbels die rijkelijk uitgeschonken werden. Over bubbels
gesproken, deze kwam niet van Spanje ofvan Frankrijk, maar van Indië.  De  Sula  (Méthode  Champenoise  Brut)  kan  je  verkrijgen  bij
Wijnen De Clerck (http://www.wijnendeclerck.be/). Ikzelfben geen
kenner van mousserende wijnen – ik lust dit totaal niet – maar volgens
kenners is de Sula best te pruimen. 
Zoals het past bij een nieuwjaarsreceptie stak de voorzitter een  speech af.
Neen, geen langdradige toespraak, waarbij haast iedereen in slaap valt, maar
een korte kernachtige rede. Hierbij b edankte  hij  verscheidene  mensen,
onder  andere  Sonja,  voor  hun  inzet.
Het moet gezegd worden dat het niet
alleen  Sonja  is  die  werk  verricht.
Donald  spreekt  altijd  van  het  Sonjateam  en  dit  is  ook  zo.  Naast  Sonja
werken  er  ook  verschillende  andere
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mensen mee aan het op poten zetten van de avond. Ditmaal was het vooral
Els, de vrouw van Gerrit Plovie, Filip Willen en de verslaggever van dienst die
een handje toegestoken hebben.
Na de korte toespraak van de voorzitter was het de beurt aan de penningmeester om het kasverslag voor te lezen. Het enige en het b elangrijkste dat we
hieruit leren is dat de club vorig j aar een beetje winst gemaakt heeft. Voldoende om de receptie gratis aan te bieden.

Na de verplichte toespraken was het tijd om lotjes te verkopen. Die taak nam
de dochter van Rik Valcke met veel verve op zich. D aarna was het tijd om de
innerlijke mens te versterken met pannenkoeken. Eerlijkheidshalve moet ik
wel zeggen dat deze niet echt warm waren. Het was ook de eerste keer dat we
dit  deden,  dus  het  kan  alleen  maar  beter  worden  de  volgende  keer.  Het
aanbod van toespijzen was vrij ruim te noemen. Een greep uit de mogelijkheden: ijs ( een hit), karamelsaus, chocoladesaus, confituur, enz. Verder hadden
we ook de keuze uit koffie en chocolademelk. Kortom vrij compleet.
Na  de pannenkoeken was het tijd voor  de tombola. In het  oorspronkelijk
draaiboek was voorzien dat we eerst de gewone prijzen zouden verloten om
pas na de pannenkoeken de hoofdprijs te trekken. Maar draaiboeken zijn wat
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ze zijn en houden zeker geen verplichtingen
in (toch niet bij Aquatropica). Dus werd er
besloten  om  alles  in  een  keer  te  doen.
Tussen  de  prijzen  die  de  leden  zelf meebrengen zaten er veel mooie dingen, maar de
allerbelangrijkste prijs was toch  de  cheque
van 100 euro. D eze ging dit j aar naar Els.
Om terug te keren naar de toespraak van de
voorzitter:  hij  loofde  ook  het  feit  dat  verschillende leden optraden als spreker tijdens
de  bijeenkomsten.  De  aanwezige  sprekers
werden  dan  ook  na  de  tombola  door  de
voorzitter  extra  in  de bloemen gezet.  Rik Valcke,  Geert Vandromme, Jan
Devos en Didier D ewaele kregen elk een fles wijn ter b edanking voor de geleverde inspanning. De afwezige Thierry Callewaert zal zijn geschenk tijdens
een van de volgende bijeenkomsten overhandigd krijgen alsook Gerrit Plovie,
die nochtans aanwezig was, maar om een ofandere reden geen fles kreeg.
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Voorbijgaande j aren leidde het einde van de tombola meestal de vlucht naar
Egypte in. Ditmaal was het anders. Een van onze sponsors, Aldo en vrouw,
hadden  ons  onverwachts  verblijd  met  een  bezoek.  Aldo  is  niet  alleen  de
drukker van ons tijdschrift, maar hij blijkt ook een b egeesterde platenruiter te
zijn. Onder zijn impuls kwamen de benen van de dames en sommige heren
los en werd er lustig gedanst. Zoals eerder gezegd, ik ben al lid sedert 1987 en
voor zover ik het me herinner, heb ik nog nooit een receptie meegemaakt
waar na het officieel gedeelte de duivels losgelaten werden. Stel j e voor, zelfs
ons oudste lid (81 j aar als ik het goed voorheb) en zijn dame lieten zich verleiden tot de p olonaise.

Kortom,  het  was  niettegenstaande  de
geringe  opkomst  een  zeer  geslaagde
avond en zeker vatbaar voor herhaling.
Aquatr opi c a Kortrij k

– 24 –

J aar gang 29/3

Versl ag

maart 201 4

– 25 –

Aquatr opi c a Kortrij k

