Kerstfeest
Jos Peeters

Een honderd leden en sympathisanten van LLT waren op zaterdag 9 december
present in de voor de meesten onder ons reeds bekende Salons de Romrée te
Grimbergen.
Het werd een speciale dag. Het begon reeds bij het ontvangst.
Onze boekhoudster, met speciale gaven voor decoratie, Kristel
Motmans, had voor alle leden een naamkaartje gemaakt in de vorm
van een sneeuwmannetje met verlicht neusje. Dit brak onmiddellijk
het ijs en werd het gespreksonderwerp van de dag en gaf ook
aanleiding om een gemakkelijk contact met de leden onderling. Er waren gelukkig
heel wat nieuwe gezichten!
Tijdens de receptie konden we genieten van alcoholvrij
aperitief, fruitsap en heerlijke tapas en groentjes
De professoren hadden een symposium en waren
geëxcuseerd. Dit vernamen wij in de openingsspeech
van Ann, die zelf zeer content was er deze keer wel bij
te kunnen zijn. Zelf gaf ze uitleg over de tribulaties die
ze meegemaakt had de laatste tijd bij haarzelf en in
haar familie. Terloops gaf ze ons een uitleg over jicht
dat haar de laatste jaren overvallen had en vroeg of
we iets over jicht in de Zonnekrant zouden willen
zetten. (Redactie : “we vonden prof. Versype bereid
een artikel te schrijven)

Het diner was uitstekend. En de kalkoen deed de reputatie van de salons Romrée
alle eer aan.

Ondertussen had Willy Strulens , U kent Willy nog als
Ambiorix in onze rondleiding in Tongeren, twee
kerstverhalen voorgedragen, waarvan we er een in onze
Zonnekrant gezet hebben.

Er werd drukke activiteit
gemeld rond het winkeltje
dat bemand werd door Lut,
Lidia en Kristel. Alle
werkende leden deden alle
moeite om het feest te laten slagen. Waarvoor dank!

Kroon op het werk was het Kerstcadeau voor de leden. Een witte handdoek met
het LLT logo erop geborduurd. Een erfstuk dat nog zeer gewaardeerd gaat worden
door onze erfgenamen.
En zoals het hoort; Iedereen keerde weer naar huis. Moe maar tevreden.

