
Tapasavond 1 april 2017 

De voornaamste doelstelling van de tapasavond was de bekendheid van Linden groet Linden 

te verhogen. We hebben de indruk dat deze doelstelling redelijk goed gehaald is. We hebben 

een 130 gasten mogen ontvangen, en ze prezen onze inspanningen met lovende commentaar. 

In de aanloop naar de tapasavond hebben 1300 inwoners van Lubbeek een flyer in hun 

brievenbus gevonden, en flyers zijn ook opgehangen in verscheidene winkels en publieke 

plaatsen. Financieel was er een kleine winst. 

De taakverdeling voor de aankopen en de andere praktische zaken, en de uitvoering van die 

taken is vlot verlopen, wat de basis was voor een vlotte voorbereiding en een aangenaam 

verloop van de dag.  

Een groep moedigen was 

vrijdagnamiddag al 

begonnen met het kuisen 

van meer dan 600 halve 

Jalapenos, die vullen met 

3 kg kruidenkaas en 

omwikkelen met 3 kg 

ontbijtspek.  
 

Onze gasten hebben 

verder genoten van de    

10 kg Albondigas,          

12 kg  Calamares,          

12 kg Almejas,             

5kg Jamon en 5 kg Queso, 

en de vele andere 

lekkernijen.  

De voorbereidende werkzaamheden op vrijdag, zaterdagmorgen en zaterdagnamiddag waren 

plezant en er zat een goede sfeer in de groep. De werkverdeling verliep vlot, zowel in de 

keuken als in de zaal. Het falen van het afwasmachine was een domper die het werk van dit 

team vrijwilligers niet gemakkelijk maakte. 

De jongeren stonden in voor het werk in de zaal. Gedurende een goed half uur waren deze 

zaalhelpers wat overrompeld met werk, maar ze hebben zich goed uit de slag getrokken. De 

ijver en positieve uitstraling van deze jongeren hebben veel bijgedragen tot het welslagen van 

de avond. 

De sfeer in de zaal was goed gezellig, er werd vlot gebabbeld en we hadden de indruk dat de 

gasten plezier hebben gehad aan hun avond.  

Met dank aan iedereen van dit uitmuntend team, waarvan hieronder enkele eminente 

vertegenwoordigers (we hadden niet van iedereen een actie foto), voor de goede en leuke 

samenwerking! 

          


