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Zondag 19 mei 2019
VERSLAG: GEZINS(Bond) Ontbijt

Ons ontbijt brengt gezinnen samen dus ... organiseren we weer
een Gezins(bond Ontbijt. Ook dit jaar gingen we op zoek naar sponsoring...
en... er stapten nieuwe sponsors mee aan boord... Met onze ervaring en onze
notities van vorig jaren konden we vrij goed inschatten wat we nodig hadden...
maar we bedachten ook nieuwe producten om ons buffet te vernieuwen:
zachte kazen, préparé en krabsla.
Op zaterdag 18 mei in de voormiddag gingen we een aantal
vrijwilligers de zaal al zetten... iedereen stak de handen uit de
mouwen... banken werden verzet, stoelen geplaatst,tafellakens
gelegd, tafels ingedekt en gereserveerd voor de grotere families....
het buffet al klaargezet voor zo ver dit kon, koffie en warm
waterperculators aangesloten op de klok, enz... Het reftergevoel was volledig
weg... het zag er leuk en gezellig uit... Het gerief van onze lokale sponsors en
onze aankopen werden ook binnengebracht , versieringen hangen,
sponsersflyers plaatsen, kinderhoek inrichten, ...
Op zondag 19 mei was het vroeg, heel vroeg want de eerste eters
kwamen al om 8 uur. Dus met man en macht het buffet aanvullen
met broodjes, koeken, verschillende soorten vlees en kaas , eitjes
en spek beginnen bakken, koffie checken, yoghourt en kaasjes uit
de frigo, ... en daar waren ze ... de eerste eters van het totaal
aantal van 126... langzaam maar zeker druppelden de anderen ook
binnen... onze dames in de keuken bakten de eitjes en het spek
dat het lieve lust was ... want dat viel erg in de smaak... voor
de kleintjes hadden we plastieken bordjes, bekers, kommen en
bumbabestekken voorzien, lekkere smakelijke kleine potjes platte
kaas (a la petit gervais) of ontbijtgranen.
Onze zaal vulde zichzelf en het werd een gezellige boel, familie en
vrienden samen konden genieten van het ontbijt... het buffet
werd constant aangevuld, de eitjes en het spek ook... de
nieuwigheden van ons buffet vielen ook in de smaak... en de
eters kwamen verschillende keren hun bordjes opnieuw vullen...
ook onze babysitters – die de kinderhoek bemanden – hadden hun bezigheid
met het plaatsen van glittertattoo's. Ook de clics-bakken vielen bij de
kinderen goed in de smaak. Alle families bleven ook vrij lang zitten... dat
betekende dat het goed was ...
Samen met de eters van 10u, namen we even de tijd om samen
met de helpers te eten. Daarna begon de opruim en de afwas...
de refter terug als refter plaatsen. Iedere vrijwilliger kreeg nog een
boeketje bloemen mee... moe maar heel tevreden gingen we naar huis...
het was ons weer gelukt... heel veel blije gezichten en leuke
commentaren in ons gastenboek...Volgend jaar terug ?

