
22 AUGUSTUS, 16 UUR : EEN UNIEKE BARBECUEBELEVENIS IN HOF 

TER VENNE (VERSLAG) 

 

Feesten op een donderdag heeft sowieso al een luxueus kantje maar 

doordeweeks barbecueën bij Hof ter Venne is helemaal ‘over de top’. 

Telkens weer opnieuw word ik aangenaam overdonderd door de 

charme en de idyllische ligging van dit warm adresje, verscholen in de 

lommerrijke bossen. 

De silhouetten van metershoge schaduwrijke sparren steken sierlijk 

af tegen een blauwe wolkenvrije hemel. Het zonnetje koestert zalig 

zonder agressief te zijn. Kronkelende paadjes netjes afgezoomd met 

keurig gesnoeide buxussen nodigen vriendelijk uit tot een 

verrassende wandeling naar de achterliggende sprookjesachtige 

bossen. Het rustige karakter van de sfeervolle tuin zit hem in de 

ideale structuur en een goed overwogen lijnenspel. De tijdloze glazen 

wintertuin zorgt voor een moderne aanvulling. 



Uitnodigende tafels zijn eenvoudig maar vlekkeloos wit gedekt. 

Lieftallige bloemstukjes en bijpassende windlichtjes zorgen voor een 

geslaagd samenspel van pure romantiek, sfeer en gezelligheid. Het 

geheel straalt zonder meer klasse uit.  

 

Barbecueën krijgt af en toe een slechte naam toebedeeld. Dit is 

grotendeels te wijten aan het vereenzelvigen met kampvuurachtige 

roostertoestanden op open vuur. Wanneer je echter de opvallend 

stijlvolle professionele buitenhaard opmerkt dan besef je dat het 

vandaag zal uitdraaien op een perfect huwelijk van gezondheid, 

veiligheid en vooral unieke gastronomische beleving. 

Vooraleer de gasten verwachtingsvol zullen toestromen maken Stijn 

en zijn lieve mama Gaby nog een laatste inspectie en ze zien dat het 

goed is. 

En goed, extreem goed, dat was het dan ook, dat kunnen onze 165 

gasten volmondig beamen. Ze werden vriendelijk en gastvrij 

verwelkomd met een zomers aperitiefje, en zo een lip tintelend 

drankje zette de juiste toon voor een memorabele avond. Een 

verfrissende pittige gazpacho was een gesmaakt extraatje van de 

chef. 



Vera had  weer haar uiterste best gedaan om iedereen zijn favoriete 

plaatsje te bezorgen, en alle zomers blije gasten hadden dan ook vlug 

hun plaatsje gevonden op de stijlvolle en comfortabele stoelen. 

De voorzitter, die even worstelde met de weerspannigheid van de 

micro ( voor Achilles is techniek een onbegrijpelijk wonder van de 

natuur!) was uiteraard meer dan tevreden met de sympathieke 

opkomst en nodigde dan ook vriendelijk uit tot deelname aan de 

verschillende op handen zijnde evenementen. Het bestuur werd 

terecht lof toegezwaaid en zelfs een ‘kuis’ mopje kon op bijval 

rekenen. 

Hoera, het feest kon beginnen! De start was alvast veelbelovend met 

een perfect gegaarde zalmfilet met een lichte citroenachtige twist die 

zuiderse sferen opriep. Het bijpassende witte wijntje werd zonder 

meer de hemel in geprezen. 

Dan was er even pauze en het ideale moment om eens een babbeltje 

te slaan met vertrouwde gezichten, je te verheugen op nieuwe leden 

en ontroerd te worden van het blije terugzien van mensen, die er een 

tijdje gedwongen tussenuit waren. 

 



De late zomerzon toverde met haar warme gloed een rijke 

kleurenwaaier aan een staalblauwe hemel. Een zacht windje streelde 

speels de huid, culinair genot, gezellige trouwe vrienden, een 

uitbundig groen  natuurschouwspel, dit alles noem ik genieten, een 

pure vorm van geluksbeleving. 

Geen tijd meer voor romantische ontboezemingen, we werden keurig 

per drie tafels uitgenodigd om rond de indrukwekkende buitenhaard 

plaats te nemen. Volleerde grillmasters gaven ons een inkijkje op de 

verschillende kruiden en marinades waarmee het diverse vlees naar 

een hoger niveau werd getild. 

 

Boterzacht Schots Angus lendenstuk opgepept met zwarte peper en 

chili, de geur alleen al zorgde voor een appelflauwte. Gegrilde 

kalkoenborst, rijkelijk opgevuld met gedroogde abrikozen en 

pecannoten kreeg het respect dat het verdiende. Meerdere 

gemarineerde varkenshaasjes lagen verleidelijk uit te dagen.  

Verrassend origineel geroosterde porchetta, doorspekt met 

zongedroogde tomaat, mozarella en toepasselijke kruiden zorgden er 

ongetwijfeld voor dat hier veel eer te rapen viel. De moeilijkste 



beslissing deze avond was ongetwijfeld om van dit overvloedig 

gastronomisch aanbod niet van de wijs te raken. 

Als ik je dan ook nog vertel dat er een uitgebreide keuze aan warme 

en koude seizoensgroentjes, overheerlijke huismade kroketjes, 

patatjes in al zijn verleidelijke vormen en met elkaar in 

aantrekkelijkheid concurrerende slaatjes en pasta’s werden 

gepresenteerd, dan begrijp je beslist dat verantwoorde keuzes 

maken deze avond een heuse opdracht werd. 

Van al dit lekkers kon tot driemaal toe opgeschept worden, maar de 

reputatie van de genereuze zoetigheden kennende werd er een 

spreekwoordelijk gaatje voorbehouden voor heerlijke droomtoetjes. 

 

Intense zoete luxe zoals de befaamde ‘kirchtorte’, klassieke 

kunstwerkjes van mousses, rijstdesserten, vruchtensla, ijs, allemaal 

zoetigheden die van deze avond een feestavond maakten. Als klein 

geluksmomentje beveel ik graag de ‘crêpe suzette’ aan. Ook de niet-

zoetebekken werden op hun wenken bediend met een gevarieerd 

aanbod van meesterlijke kazen. 

Hoef ik er nog bij te vertellen dat de avond harmonieus verliep en dat 

bij sommigen de rode wijn ook zijn gewaardeerde bijdrage leverde. 



Gelukkig en ook meer dan wijs had iedereen zijn bob(bette) aan zijn 

zijde. 

Rond halftien werd stilaan in alle vreugde de aftocht geblazen. De 

voorzitter werd overstelpt met complimentjes tot zijn tenen krulden 

van ‘kontentement’ (opgepast voor teveel vleierij, ik heb pas hemden 

gekocht met grotere kraagomvang!) 

We hebben thuis nog even euforisch nagenoten maar toch ook  

stilgestaan bij diegenen die noodgedwongen omwille van 

familieaangelegenheden of ziekte er deze keer niet konden bij zijn. 

We duimen om ze bij een volgende ledenactiviteit opnieuw samen 

met al die anderen gezond en wel terug te mogen begroeten.  

Bedankt allemaal om van deze avond weer een dagboekwaardige 

feestavond te maken!. 

Warme groeten 

Monique Leempoels 

Foto’s: Theo Janssens en Willy Honings 

Meer sfeerbeelden op www.seniorenkbcleuven.be van Theo Janssens 

en Willy Coen 

 

 

http://www.seniorenkbcleuven.be/

