Korpsmaaltijd GRWV 21 nov 2014
Traditie getrouw werden op 21 november 2014 door de voorzitter en de leden van
bestuur van de groepering reservemilitairen West-Vlaanderen en de voorzitter en
bestuursleden van de vriendenkring 24 Li hun leden uitgenodigd op hun jaarlijks
Korpsfeest ter gelegenheid van koningsdag dat doorging in de “Salons Denotter” te
Zedelgem.
Door de voorzitter van GRWV en de
voorzitter van de vriendenkring 24 Li werden
de 81 deelnemers begroet bij aankomst.
Onder de aanwezigen mocht men de nieuwe
provincie commandant Luitenant-kolonel
Christophe Onraet, Adjt(R) Van Hoecke
Didier voorzitter Brugs Ommeland en uit
Duinkerke een delegatie van de Franse
reservemilitairen met Kolonel (R) Caenen
Jean welkom heten.
De receptie
waarbij
St.
Vincent brut vergezeld van mondgeneugten werd
geserveerd was voor velen de gelegenheid om na een
lange tijd collega reservisten terug te zien en bij te
praten. Na de receptie werden de aanwezigen
nominatief uitgenodigd om aan hun toegewezen tafel
plaats te nemen. Iedere tafel droeg de naam van een
gesneuvelde reservemilitair tijdens de eerste wereld
oorlog waarbij zijn foto en korte levensloop op de
menukaart gedrukt stond.
Lt Kol (R) Jan Van Craen had de eer het welkomwoord
te spreken waarna het menu door Adjt (R) Didier
Devlieghe met de nodige uitleg werd voorgelezen.
De maaltijd waarvan het menu hier volgt was verzorgd,
zeer lekker en mooi gepresenteerd. Eerst werd een
Velouté van pastinaak afgewerkt met rucola snippers
voorgeschoteld. Vervolgens kwam een op zijn vel gebakken goudbrasem met panade van
zongedroogde tomaat, sausje van Chablis verfijnd met pesto onze tong strelen.
Om alles een beetje te laten zakken werd het woord genomen door de voorzitter en op
uitnodiging van de provincie commandant werd de toast op Z.M. Koning Filip uitgebracht.
Het hoofdgerecht, een op lage temperatuur gegaarde parelhoenfilet “Fine Champagne”,
met duo van oesterzwam, savooikool en rosevalaardappel vervolledigde de maaltijd om te
eindigen met een trio van desserts, koffie met versnaperingen.
Ondertussen was de DJ begonnen met het muzikaal
opluisteren van deze feestelijke bijeenkomst. De eerste
schuchtere danspasjes werden gezet waarna de dansvloer
af en toe volledig gevuld was.
De algemene indruk was dat iedereen zich kon vinden in
de aangeboden formule en na deze geslaagde avond
tevreden huiswaarts keerde.

