Bezoek van Rotary Club Hasselt-Herckenrode aan de Borggraaf
20 september 2015
Nadat in het voorjaar Josiane en Youri van Tevona hun organisatie waren komen voorstellen in de
Pachthoeve op de vergadering van de Rotary Club Hasselt-Herckenrode, was het maandag 21 september
de beurt aan de mensen van de club om een bezoekje te brengen aan de Borggraaf.
Ze werden opgewacht door enkele bewoners om een wandelinkje te maken in de mooie, groene
omgeving. Het gros van de groep zette er flink de pas in, maar gelukkig nam Jean-Marie de rol van
bezemwagen op zich, en had een fijne babbel met bewoners Johan en Aldo. Laatkomer Paul kon ons
dan ook vlot bijbenen.
Terug in de Borggraaf werd de groep verwelkomd met een glaasje en wat muziek door enkele leden van
de Tevona-Band. Voorzitter Ronny leidde de maaltijd in en gaf het woord aan Lut die de menu overliep:
Slaatje van blauwspinkrab met appel in balsamicosiroop en vanilleroom
Lamsrumpsteak met gepofte knolselder, gegrilde koolrabi, gebakken champignons en
aardappelbolletjes
Aan tafel werd er gezellig gekeuveld: Jo en Johan hadden het over AC/DC, Edward had het met dirigente
Ingrid over de mooie binnenwegen tussen Hasselt en Tongeren. Tom en gitarist Wim overliepen dan
weer de beste remedies tegen rugpijn. Bewoners Anne en Aldo vonden het heel plezant dat er veel
moeite werd gedaan om hen te begrijpen, hoewel ze toch moeilijker verstaanbaar zijn. Marco gaat
binnenkort met de rolstoel Dwars door Hasselt rijden en ronselde heel wat sponsors.
Na de maaltijd lieten drummer Paolo en gitarist WIm zich op algemeen verzoek overhalen tot een
bisnummertje en gaven zij om beurt een spetterende solo!
De bewoners vonden het allemaal een heel gezellige avond met fijne mensen. Intussen was de defecte
lift gerepareerd en konden ook de minder mobiele mensen stilaan naar boven. Het was de tweede keer
die dag dat de lift het begaf, en ’s anderendaags zou het weer van dat zijn; de verbouwingswerken en de
nieuwbouw zijn dus echt wel nodig! Bedankt daarom aan de club en haar leden om hun steentje te willen
bijdragen!

Meer info, ook over de Tevona-Band, op www.tevona.be
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