VVOG-Plus!
‘Valentijn-dag 2016’
Donderdag morgen 18/2/2016 vonden enkele half-wakkere Valentijnse ‘Plus!ers’ de weg naar het gelagzaaltje van Museum M in Leuven, niet langs de
zuilengalerij van de hoofdingang - zoals het ‘Plus!-ers’ passend ware geweest maar … langs de achterdeur. De begroeting met de reeds aanwezige bestuursleden
was daarom niet minder hartelijk … en de koffie niet minder smakelijk. De
‘Valentijn-dag’ 2016 kon beginnen.
De geplande rondleiding-met-gids van de tijdelijke Sarah Morris tentoonstelling
werd – bij ontbering van enkele door griep (?) gevelde gidsen – vervangen door
een voorafgaande en deskundige uiteenzetting, annex commentaar op de figuur
van deze gerenommeerde Brits-Amerikaanse artieste. Waarna de intussen
helemaal wakkere ‘Plus!-ers’ het bezoek aan de tentoonstelling op eigen ritme
konden aanvatten. Dat gebeurde in gespreide slagorde en – uiteraard - niet
gespeend van enige leeftijdsgebonden scepsis …
De geometrische veelkleurige schilderijen konden bij sommigen op “bijval”
rekenen. De beperkte tijd liet ons - jammer genoeg - niet toe voldoende lang te
verwijlen in de - meer indruk wekkende - over vier museumzalen verdeelde
video-installaties. Deze werden door menige ervaren als “boeiend” en
“confronterend”, alhoewel anderen onder ons hun twijfels uitten over het
kunstgehalte van deze artistieke expressievorm.
We verplaatsten ons vervolgens naar de gezellige Bisschopszaal van de Faculty
Club in het Begijnhof, waar we - tot onze vreugde - nog enkele ‘super-Plus!-ers’
konden ontmoeten, onder het nippen aan een glas Cava ‘Fanatic’ en het nuttigen
van enkele goed bereide hapjes.
De middagmaaltijd werd als “fijn” ervaren, niet alleen omwille van de uitstekend
bereide gerechten, maar zeker ook door de geanimeerde gesprekken aan de vier
fraai gedekte tafels. Als menu kregen we
-

Skrei met gerookte paling, linzen en gedroogde tomaat
Waterzooi van hoevekip met fijne groenten en kleine aardappel
Dame Blanche
Koffie en versnaperingen

De wijnliefhebbers onder ons werden goed bediend van lekkere Spaanse
Chardonnay (2014) en dito Italiaanse Trio Rosso, Feudi di San Marzano (2013).

Paul Van Damme hield een korte tafelrede, met een bedankje en bloemetje voor
Ignace en Monique Vandeputte - de lokale organisatoren - en een kort ‘in
memoriam’ collega Marc Depierre. Onze voorzitter / coördinator besloot met een
bondig overzicht van de reis-activiteiten van de vereniging tijdens de komende
lente en herfst.
De verkenning van het Begijnhof kon - dank zij de uitstekende gidsen - rekenen
op algemene waardering.
Na een afsluitend “drankje” in de bar van de Faculty Club kon iedereen,
lichamelijk en geestelijk gesterkt en verrijkt, de terugreis naar huis aanvatten.
Hierbij nog enkele cijfers: aanwezigen in museum M: 30; deelnemers aan de
maaltijd: 36.
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