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FortDinner 2011
De vraag dient gesteld : gaat een stress-situatie en een geslaagd
feestje samen ? Zijn deze verenigbaar ? Ondanks de contradictis
in terminis : Blijkbaar wel.

Onze butler standby ...

Toen ondergetekende na de klosles op het Fort aankwam,
vergezeld van ma en schoonma, bleek de sfeer nogal
“grimmig”.
Blijkbaar waren de voorbereidingen in de loop van de
voormiddag niet echt verlopen zoals verwacht, iets waar de
gekende “Wet
van Murphy”
zeker voor iets
tussen zat.

Voor ons , Gaby, ma, schoonma en ikke, zat er dus niet
meer op dan alle hens aan dek te gooien en te beginnen
met het dekken van tafels, opkuisen, bar verder inrichten
en de receptieruimte aan te kleden. Onze handen kwamen
goed van pas, en samen met de vrouwelijke charmes en
organisatie, wisten we alsnog de situatie wat te redden.
Het was al 14 h. De traiteur werd verwacht rond 16 h, de
eerste eters rond 16.45 h en eigenlijk was er nog een halve
dag werk.
Hoe we het klaargespeeld hebben, is nog niet écht
duidelijk, maar tegen 17.00 h bleek alles operationeel. De
medewerkers al te gaar hebben zich dan ook verfrist zoals
de katten. Wat God niet geeft, geeft het fleske, zeg maar.

Het bakteam van onze traiteur
klaar voor de hongerige massa.

Enfin ik schrijve en drukke : operationeel. je moet je niet
laten
beduvelen
door mij,
want de
bovermelde
Murphy
had nog meer pijlen op zijn boog blijkbaar…..
Traiteur wat later, electriciteit die altijd maar uitviel,
gesmolten verlengkabels, water dat niet goed liep,
geworstel met een Dixit toilet, branders die steeds
uitvielen, boxen die ook niet graag speelden, …..

Soldaat in goed gezelschap.

De eerste shift moest wat later gaan eten, want de BBQ
geraakte niet echt op gang. De bain-marie viel altijd maar
uit en daar bleek dan nog eens wat spanning op te zitten.
Het leek een gevecht tegen de bierkaai maar we hielden dapper stand.
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Hoewel de organisatie stijf liep van de stress,
bleken onze “gasten” eigenlijk van geen kwaad
bewust. Ze moesten wat wachten. Tja, met een
aperitiefke ging dat best. Eens ze begonnen te eten,
bleek de sfeer nog beter te worden. Geen geklaag,
geen gemor, alleen maar gezelligheid.
Tweede shift werd vriendelijk gevraagd om
eventjes in de receptieruimte te wachten. Ook no
problemo, ze vonden het zelfs leuk dat af en toe de
elektriciteit uitviel. Met enkel wat kaarslicht en een
drankje werd de gezelligheid naar een hoger niveau
gehesen. (alvast een tip voor de volgende editie)

Er werd verbroederd ...
Het aangeboden aperitief en dessert werden goed
gesmaakt. Het eten werd geprezen, hoewel we tegen het
einde van de tweede shift zonder vlees vielen.

... Gesmikkeld en gesmuld ...
Oorzaak : genoeg besteld maar volgens Traiteur
“er zijn eters, grote eters, en echte
Bourgondiërs”.
Ze voorzien volgend jaar alvast een speciale
... Gepraat en genoten ...
categorie : The FortDinner Bourgondiërs.
Het dient gezegd dat we wederom héél véél
positieve berichten hebben gehoord. Men spreke mij tegen, indien nodig.

... En bovenal goed bevonden.

Ondanks alle tegenslag en stress, zijn we uiterst
tevreden over onze tweede editie. We gaan na deze
evaluatie alvast sleutelen aan de derde.
We waren eveneens aangenaam verrast door de
aanwezigheid van de heer De Boeck, burgemeester
te Bornem, en zijn familie. Het is immers altijd
plezant dat er op dat niveau aan ons gedacht wordt.
Maar, om alle misverstanden te vermijden , een
hartelijke dank aan de organiserende mensen, én
vooral aan hun medewerkers. Jullie hulp was méér
dan welkom, sterk geapprecieerd en gewaardeerd.
Nen dikken merci !!

En laat me nu niet onbeleefd zijn : ook bedankt aan alle inschrijvers/eters/genieters/ bourgondiërs: zonder
jullie kan en zou er ook géén Fortdinner zijn.
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Fortiviteiten 2011
Ken je dat gevoel ? Je sleept je van punt A naar B ? Van de ene
zetel naar de andere ?
Het lamlendige gevoel dat je hebt na een geslaagd weekend.
Wel, dat ietwat nostalgisch
sentiment hangt nu over mij.
Je wil eigenlijk niets doen. Je
wil terug naar de Fortiviteiten.
Terug naar dat
Zwaar rollend materiaal.
vakantiegevoel. Het wél
mogen werken, maar het niet
moeten. Het daar zijn en het daar goed hebben.
Bornem werd deze keer voor
één weekend omgetoverd tot
de Jungle van Vietnam.
Huggidude en zijn “Jungle
Warriors” hebben er echt iets
Men at guard.
extraordinair van gemaakt.
Een wachttoren, een
tentenkamp, een medische post, een impossant voertuig, een
schuttersput … enz … enz ...
Eveneens aanwezig, een stel demonstranten-hippies. Make
love not war, t'zal wel zijn met al die knappe soldaatjes in
uniform.
Het was wel wennen voor
onze jongens. Normaal gezien
hebben zij hét woord bij de
daad te voegen : het terrein en
het fort benutten naar het
thema dat zij voor deze editie
kiezen. Vorig jaar was het
“het boerenleven tijdens de
wereldoorlog”.

Zicht op het “Warriors” kamp.

Make love ... Not War.

Nu, was het thema dus
Vietnam. Maar aangezien het
een uitbesteding was, moesten
ze lijdzaam toezien dat de
“Warriors” hun kamp
De wachttoren.
opzetten, de ruimte benutten
en omtoverde tot jungle.
Voelde strange aan. But hey, who’s complaining.
Het was eens iets anders. En het was zeker voor herhaling
vatbaar.
Volgend jaar zouden de G.I.’s terug komen. Met nog meer
materiaal. Nog 364 dagen aftellen dus. En dus nog zoveel
dagen om het thema rond de Vietnamwar mee uit te
werken.

Deel van de Crew in actie.
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TSA en hun “Vietnam” boardgame.

Het weer was dan eigenlijk ook Vietnamees. Toevallig
of niet. Of hadden de weergoden extra hun best gedaan
voor ons. Zaterdag was het tropisch warm. Te warm
om je te verzetten. Te heet om eigenlijk een
inspanning te doen. Een mens vraagt zich af hoe ze dat
écht in Vietnam volhielden. De V.C.’s zelf zijn
aangepast aan hun klimaat. Maar de Amerikaanse
soldaten ? Ik weet het niet hoor. Na een uur zou ik al
geen zin meer hebben om de wapens op te nemen.
Zaterdagnacht braken de moessonregens door. Onweer
en véél water. Ook zondagmorgen bracht geen
verbetering.

Weet je wat grappig was. En sorry voor het
leedvermaak. Enerzijds liepen de Vietnam-boys rond
in hun battletenue of gekleed in hun Marcelleke …. Met helm op, geweer in de aanslag ….. Mooi strak
afgetekende soldaten. En anderzijds waren daar twee iets
“volumineuzere” generaals, die naar hun zeggen, verplicht
Sophie’s Kantatelier opnieuw present.
waren het kamp te bewaken tegen V.C.’s. Ze voelden zich
genoodzaakt om in de schaduw van de aanwezige bomen en
schuttersput, te verpozen en alles in het oog te houden. Ze
waren de CO’s van
het peloton daar
aanwezig. Die
hebben dan ook iets
méér voor. En het
had uiteraard niets te
maken met de hitte ...
dat spreekt voor zich.

Kinderanimatie à volonté.

Zoals reeds eerder aangekaart : zaterdagnacht moessonregens,
zondagmorgen van ’t zelfde. Er waren reeds héél vroeg
rommelmarkt-verkopers aanwezig maar hielden het na een uurke al voor gezien en keerden terug
huiswaarts.
Gelukkig kwam net voor de middag de zon er door. Samen met de zon het volk.
Zaterdag was iedereen te loom om buiten komen. Zondagmiddag was het
aangenaam om buiten te vertoeven en dat zullen we geweten hebben. Massaal zijn
ze dan ook
doorgekomen
en alles werd
druk bezocht.
Ook de
demogame in
het gepaste
“Vietnam”De roofvogels en honden gaven het beste van zichzelf.
thema, gebracht
door The Tin
Soldiers Of Antwerp, genoot veel bijval en werd sterk geapprecieerd door jong en oud. Voor volgende
editie is alvast een afspraak gemaakt en een plaats gereserveerd !!
Neem daarbovenop alle andere evenementen die er waren, zoals de roofvogelshow, de hondenshow, het
mosselfestijn, de uitgebreide kinderanimatie, de rommelmarkt, kortom genoeg om weeral te kunnen
terugblikken op een geslaagde uitgave van deze Fortiviteiten...
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