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Vol	  verwachting	  gingen	  	  we	  naar	  binnen,	  in	  de	  ontvangstzaal	  van	  de	  kerk	  waar	  we	  altijd	  
onze	  ledenavond	  houden	  stond	  de	  tafel	  gedekt,	  gezellig	  met	  glazen	  voor	  de	  drankjes,	  	  
borden	  servetten	  en	  bestek.	  Het	  licht	  was	  gedempt	  wat	  het	  geheel	  een	  gezellige	  sfeer	  gaf.	  	  
	  
Mevrouw	  en	  meneer	  Molendijk	  verzorgden	  voor	  17	  personen	  een	  maaltijd.	  
We	  keuvelden	  over	  koetjes	  en	  kalfjes,	  de	  politiek	  kwam	  ter	  sprake	  en	  Nederland	  werd	  
onder	  de	  loep	  gelegd	  hoe	  slecht	  en	  hoe	  goed	  we	  het	  wel	  hebben.	  Zelfs	  het	  weer	  werd	  in	  
onze	  gesprekken	  benoemd,	  alhoewel	  daar	  weinig	  goeds	  over	  te	  melden	  is	  waren	  we	  het	  
met	  elkaar	  eens	  dat	  het	  voorjaar	  achter	  de	  wind,	  koude	  en	  regen	  te	  voorschijn	  komt.	  
Het	  koningslied	  mag	  blijven	  en	  op	  30	  april	  worden	  er	  tompoezen	  gekocht.	  
	  
Mevrouw	  en	  meneer	  Molendijk	  kwamen	  langs	  met	  de	  drankjes	  en	  serveerde	  daarna	  een	  
heerlijke	  tomatensoep	  met	  room	  en	  pesto.	  
Na	  het	  goed	  smakende	  voorgerecht	  konden	  we	  aan	  het	  buffet	  	  onze	  hoofdmaaltijd	  halen.	  
Het	  waren	  drie	  ovenschotels,	  	  bloemkool	  met	  ham,/kaas,	  broccoli	  met	  vis	  en	  een	  
groenteschotel,	  daarnaast	  was	  er	  ook	  nog	  spaghetti	  met	  asperge	  en	  zalm	  of	  spaghetti	  
met	  asperge	  	  ham	  en	  ei.	  Wij	  lieten	  het	  ons	  smaken,	  er	  was	  ruim	  voldoende	  voor	  een	  
tweede	  ronde	  want	  we	  wilde	  natuurlijk	  alle	  gerechten	  proeven.	  
Als	  nagerecht	  kregen	  we	  ijs	  met	  vruchten.	  En	  niet	  te	  vergeten	  	  naast	  het	  ijs	  stond	  een	  fles	  
met	  advocaat	  en	  slagroom.	  U	  kunt	  u	  voorstellen,	  de	  slabbetjes	  werden	  omgeknoopt	  	  en	  
we	  vulden	  ons	  bordje	  met	  deze	  heerlijke	  spijzen.	  	  
	  
Het	  was	  een	  gezellige	  avond	  die	  voor	  herhaling	  staat	  genoteerd.	  
	  
Met	  dank	  aan	  familie	  Molendijk	  die	  	  voor	  ons	  zo	  lekker	  hebben	  gekookt.	  
	  
	  

	  
	  
	  


