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15 maart 2019: Tweede Lunch – Dansant (verslag) 

 

Al dagen speelt de wind een gevaarlijk spelletje , oude bomen kreunen 

machteloos, gebukt onder zo veel natuurgeweld, ze wiegen onbeschermd en 

moedeloos heen en weer. Vermoeide takken geven uiteindelijk radeloos de 

strijd op en herschapen de tuinen in een droevig slagveld vol splinterig 

houtafval. Hagelbollen spelen enthousiast mee in dit trieste verhaal, 

ondeugend ondersteund door verdwaalde lichtflitsen, broederlijk vergezeld 

van donderende knallen. Onrust troef in de natuur! 

Ook 15 maart staat weer garant voor zo’n  doorweekte en rusteloze dag , maar 

dat is nu even buiten SKL gerekend. In Langdorp wordt alles op alles gezet om 

deze troosteloze middag om te toveren tot een  warme en gezellige 

verwennamiddag. 

De charmante uitstraling van de authentieke streekhoeve, liefdevol gekoppeld 

aan het luxueuze hedendaags comfort, zijn de stille verleiders  van het 

Sparrenhof. Deze unieke, ruime feestzaal, bescheiden zetelend in het 

Hagelandse groen, wordt vandaag ‘the place to be’ voor onze 159 gasten. 

Samen met de jassen worden ook de zorgen en bekommernissen voor even 

veilig opgeborgen in de vestiaire. De dames zien er al even appetijtelijk uit als 

de gepresenteerde hapjes, waarmee ik absoluut niks negatief over de 
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bijpassende heren wil gezegd hebben. Parelende drankjes zorgen voor een 

nonchalante  vanzelfsprekendheid waarmee onze mannen alle zorgen over de 

binnen- en buitenlandse voetbalcompetities heel gemakkelijk kunnen oplossen. 

Zo’n mannen heeft de Wetstraat dringend nodig, niet uitstellen, aanpakken is 

de boodschap! 

Om één uur worden we vriendelijk begeleid naar onze uitnodigende, in zachte 

pasteltinten gedekte tafels. Luxueus en feestelijk zijn maar een paar 

adjectieven die meer dan toepasselijk zijn voor dit prachtige decor. De 

voorzitter heeft een  verrassend welkomstwoordje voorbereid, het 

spreekwoordelijke ijs is gebroken, de kaarsjes worden feeëriek aangestoken, 

het feest kan beginnen! 

 

Als oog- en hartenverleider werd als voorafje geopteerd voor een carpaccio van 

zalm, zalig groen omringd met kruiden, flageolets, rode ui en olijfjes verfrissend 

op smaak gebracht met een zure roomdressing. Een schattig eetbaar viooltje 

maakte dit origineel schilderijtje helemaal af. Dit noem ik nu sfeer op je bord! 

Als tweede culinair hoogstandje volgde een smakelijk toefje van rode  

kerriepasta, kokos en pijpajuin rijkelijk overgoten met een fluwelig soepje van 

butternut . Onze smaakpapillen werden meer dan vertroeteld, net of er een 

engeltje op je tong p…. 
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Letterlijk tussen ‘de soep en de patatten’ gaf de deejay een stil seintje aan  de 

voorzitter; hij mocht als eerste gegadigde met veel flair officieel de 

dansnamiddag voor geopend indansen. Achille is meer de man van genieten 

van muziek dan van ritmisch bewegen op de dansvloer, maar ik moet het eerlijk 

toegeven, hij heeft zijn uiterste best gedaan. Een oerdegelijke, sympathieke 

vermenigvuldigingsdans mondde uit in een bomvolle dansvloer met 

enthousiaste jongelingen voor wie reuma en andere schoonheidsfoutjes 

duidelijk vandaag hun rustdag hadden. 

De oldies uit de sixties, seventies en eighties, afgewisseld met hitjes en 

schlagers van vandaag, werden in het komende anderhalf uurtje meer dan eer 

aangedaan. Er werd geswingd dat het een lieve lust was. De liefhebbers met 

uren danslessen op de teller gleden als beroepsdansers sierlijk over de gladde 

vloer en konden op ademloze bewondering rekenen van de stille genieters aan 

de dis. Anderen  lieten hun improvisatie de vrije loop , genoten gulzig van de 

muziek en hun ledematen en dartelden frivool als jonge veulens in het rond. 

Ook hun ‘moves’ werden meer dan geapprecieerd. 

 

Gelukkig (we zijn ook geen twintig meer!) konden we even uitblazen voor ‘de 

volgende plat’. Omdat we dit laatste eindje van de winter nog even moeten 

door bibberen en Stijn er een sport van maakt om pietje precies te zijn in zijn 

keuken werd ons een warm, winters , rijk en ‘comfi’ gerecht voorgeschoteld. 
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Varkentjes, die in alle goedheid werden opgevoed in een Limburgs klooster 

eindigden gewaardeerd hun vrome leven  op ons prachtige bord. Een zalig 

haasje, exotisch gemarineerd in tandoori kruiden, een eenvoudig basisgerecht 

dat met een kleine toevoeging evolueerde naar een luxe-smaakmaker! Een 

luchtige crème van ui en bospeen , jonge groentjes en huisbereide 

tijmkroketjes waren ieders favorieten en over de jus met Limburgse stroop kon 

alleen maar veel goeds verteld worden. Dit was een knaller, de grote jongens 

en meisjes onder ons genoten zelfs met liefde van een tweede opschepbeurt.  

Ik zou haast vergeten als waterdrinker (en wat kun je nu in godsnaam over 

water zeggen!) dat mijn disgenoten vol lof waren over de begeleidende 

wijntjes. 

Om al die calorietjes  weg te werken, en vooral omdat we volledig ‘in the 

mood’ waren, deden we zelfs de deejay blozen door onze nadrukkelijke 

danskennis en overmoed. De obligatoire, en inmiddels beroemde SKL-polonaise 

liet zelfs de meest timide gast niet onberoerd, het was tevens  voor mij de 

eerste keer dat ik uit volle borst ‘Leef’ van André Hazes meebrulde. Voor 

iedereen was het ook een morele opsteker om sommige vlotte tachtigers als 

prille dertigers volledig uit de bol te zien gaan. Zalig!!!!! 

Melancholie troef wanneer de hitjes uit onze glorietijd weerklonken, de benen 

en al de andere rest kriebelden en resulteerden in nooit geziene 

dansoptredens! 

Vermits we bijna allemaal letterlijk oude snoepers zijn, waren we dan ook 

enthousiast wanneer het laatste deel van onze menu moest afgewerkt worden. 

Met de nodige ambiance en volle zin werden dan ook de borden met heerlijke 

verwennerijen volgeladen. Wie hier ooit de geflambeerde pannenkoekjes 

geproefd heeft is voor de rest van zijn leven verkocht! 

De zalige dessertjes bleken voor sommigen net dat stapje te veel, want de 

dansvloer begon stilaan gaten te vertonen. Om toch een heuglijk einde te 

breien aan deze feestelijke namiddag, lieten we ons nog eens volledig gaan op 

Les Lacs du Connemara, het populaire hitje van Michel Sardou. Zoals het 

gebruikelijk is op een feestelijk gebeuren, draaiden ook wij vol jeugdige energie 

met onze grote servetten rondjes in de lucht. Diegenen zonder bijzondere 

verplichtingen aan het thuisfront bleven nog rustig plakken tot zowel wij als de 

deejay stilaan vermoeidheidstekens begonnen te vertonen. 
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De evaluatie ’s anderendaags was poepsimpel, het was af op alle gebied, en de 

voorzitter was een heel gelukkig  man, vooral omdat hij zo’n mooi, waarderend 

publiek heeft, dat steeds voor positieve energie zorgt. In zijn naam bedankt 

allemaal voor de vriendelijkheid en de dankbaarheid. 

En volgend jaar zijn we er beslist weer allemaal bij. Ban alle bijgeloof en noteer 

de datum alvast reeds in jullie agenda: vrijdag 13 maart 2020!!   

Tot binnenkort! 

Monique  Leempoels 

De foto’s en deze in het foto album zijn van Theo Janssens 

Het filmpje in het foto album is van Ernest Vanderheyden 

 

   


