BBQ–Buffet Carrousel-groep
HCHW & Gasterij De Passage Oud Beijerland

Afsluiting 2015
Het zijn altijd wat rare dagen zo tussen Kerst en
Oud en nieuw. Beetje werken, wat in huis
rommelen, toch weer die boodschappen en ja ook
de diverse lessen van de kinderen gaan ook
gewoon door.
Zo ook de carrousel-les op woensdagmiddag.
Alweer maanden is deze pony-carrousel-groep
hard aan het oefenen voor deelname aan de
Nederlandse kampioenschappen in maart 2016.
Onder de enthousiaste en “strenge” leiding van
Jeske worden de jongedames getraind om straks
goed voor de dag te komen.

Marja in actie achter de BBQ

Om nog maar eens te benadrukken dat ook de
mamma’s en soms ook de pappa’s een belangrijk
onderdeel vormen van de groep, heeft Anita in
samenwerking met Jeroen en zijn crew van
Gasterij De Passage, een BBQ-buffet
georganiseerd om zo met elkaar het jaar af te
sluiten. Goed voor de gezelligheid, goed voor de
sfeer, goed voor het teamgevoel en zeker goed
voor de inwendige mens. Het was weer smullen.

Kerstsfeer
Op woensdag 30 december, na de laatste
carrousel-les van 2015, werd er in de heerlijk
kerstsfeer van De Gasterij, aan drie volle tafels
genoten van het lekkere BBQ-buffet.

De jeugd lekker bij elkaar aan tafel en de “oudjes”
ook gezellig bij elkaar. Nog maar eens de kerst

Drie volle tafels met alle deelnemers aan het BBQ-buffet

doornemen, maar ook vooruitkijken naar de
uitdaging voor de carrousel-groep.
In de hoek van het restaurant werd het “vuurtje”
flink opgestookt en al gauw werd het sein gegeven
dat het buffet geopend was. Eerst de jeugd en
later de ouders keurig op een rijtje langs een
heerlijk buffet. Salades, groente, broodjes met
lekkere smeerseltjes, patat en uiteraard de
gebarbecuede kippetjes, hamburgers, worstjes en
de sateetjes. En maar smullen.
Een leuk, lekker en goed initiatief van Anita. Het
dessertbuffet werd, zo wist Anita in haar speech te
verklappen, aangeboden door Gasterij De
Passage. Of dat lekker was? Meer dan, ijs,
slagroom, chocolade, soesjes en nog veel meer.
Als straks de prestaties ook zo “om te smullen” zijn
dan komt het wel goed met deze gezellige groep
jonge dames en hun begeleiders. Anita bedankt.
Crew van De Gasterij bedankt en deelnemers ook
bedankt voor de gezelligheid. Proost op het
nieuwe jaar en op de carrousel-groep.
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