Daverend succes Dinershow All Directions!
Door: Herman Stuijver – Weekblad Wijdemeren 1 november 2017
WEESP- Een stukje buiten de gemeentegrenzen van Wijdemeren vond ook een groots evenement
plaats in de kas van Huyskwekerij Vechtzicht. Daar genoten 102 Ankeveense, Bergse en overige
gasten uit de vijf dorpen en omstreken van een Dinershow. Georganiseerd door het koor All
Directions!
Natuurlijk wreef penningmeester Tanja Blokker zich in de handen met de vermoedelijke opbrengst.
Want niet alleen hadden de gasten 60 euro p.p. betaald voor een couvert, ook het financiële
resultaat van de veiling mocht er zijn (€3555,-). Na aftrek van de kosten levert het sponsordiner een
fraaie bijdrage op voor drie opvoeringen van De Passion op 22, 23 en 24 maart 2018. Maar het
allerbelangrijkste was de sfeer tijdens deze maaltijd. Daarover was iedereen lovend. Ria en Johan Pot
uit Kortenhoef genoten met volle teugen: “Dit is uniek. Zo goed verzorgd. Veel gezelligheid, leuke
optredens” vertelt Ria. En Johan voegt eraan toe dat de onderlinge band tussen mensen veel
belangrijker is dan geld. Teus Kroon, toch een icoon uit het Hilversumse uitgaansleven, prijst de
kwaliteit van het diner. “Met 100 man, en toch die kwaliteit. Het was meesterlijk. Dat kun je wel aan
Wim Hagen overlaten.” Chef-kok Hagen glunderde van oor tot oor dat zijn menu in Romeinse stijl zo
aansloeg. Zijn amuse van bloemkool en biet, salat spinat met coppa di Parma en fromaggi Parmasan,
sopa di pompoen, kip en ribgebraad op houtskoolvuur met Romaanse hutspot en ijs uit Venetië met
frutas fresco was één lang genot voor de smaakpapillen. De keukenmanager verwees direct naar zijn
assistent Peter Leijstra die op de massale barbecue in razend tempo de spare ribs roosterde en naar
de 20 persoons keukenbrigade die ook de gerechten
vakkundig uitserveerde. Allemaal in fraaie kostuums in
Romeinse stijl, met olijftakje in het haar.
Wie een dag eerder de kale bloemenkas van Jos en
Karin vd Wurf binnentrad, kon op de zaterdagavond
zijn ogen bijna niet geloven. De rode loper leidde de
gasten naar een grote glazen ruimte met een tafel van
35 meter, met een podium in het midden. Witte
doeken aan de wanden, grote palmen, een feeërieke
verlichting en diverse passende decormaterialen gaven
de kas een mediterrane sfeer. Het is duidelijk dat het
koor veel tijd en aandacht heeft gestoken in de
voorbereiding.
Tussendoor waren er verschillende optredens. Het koor Esperanto opende de avond, na de volgende
gang kreeg het alter ego van Gerard Joling het publiek op de banken. Voor het toetje liet Gé Leurs op
zijn overtuigende wijze 12 veilingkavels de revue passeren. Hoofdprijs was een lang weekend
Chateau Ferrassieres in Frankrijk. Maar ook op de zelfgebakken taart van Simone van der Meer werd
stevig geboden. Willem Vermeulen bood net 5 euro meer dan zijn buurman Smits. Ze zouden hem
wel samen delen. Tijdens de koffie of thee kwamen de 10 dames van het Vrouwen Dweilorkest op
het podium. De lady’s, met de 5 gezusters Luijer als harde kern, bliezen toepasselijk ‘Dit is de Nacht’
want dat was het inmiddels. Een prachtig slot van een gezellige avond waar saamhorigheid en
vrolijkheid de boventoon voerden. Met een leuke opmaat naar De Passion in Ankeveen. Zie ook:
www.alldirections.nl

