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Met een flink zonnetje, weinig kans op regen en lekkere
drankjes en hapjes zitten de gasten gezellig op het terras in de
Tuinderij. De tafels staan perfect volgens de
coronamaatregelen op gepaste afstand van elkaar. Iedereen
houdt zich netjes aan de regels en de vrijwilligers werken hard
zodat niemand op hoeft te staan om een drankje te halen.
Twintig minuten voordat het liveoptreden van de coverband
ZAND begint, zit het terras al vol en geniet iedereen van de
prachtige omgeving van de Tuinderij.
Zodra zangeres Chris het podium betreedt, heeft ze een erg
aangename verrassing; haar moeder is jarig en iedereen mag
het weten. De sfeer zit er meteen goed in.
Vervolgens speelt de band verschillende covers; van pop tot
rock, van bekende liedjes van vroeger tot liedjes die nu de
hitlijsten overnemen. Ondanks dat je niet mag meezingen en dansen op alle bekende muziek maakt
dat de sfeer er niet minder om. Niemand zit stil tijdens dit liveoptreden. Het enige dat ontbreekt is
een leuk achtergrondmuziekje tijdens de pauze; het viel ineens een beetje stil. Echter duurde dit
gelukkig niet al te lang want de band stond binnen 10 minuten weer op het podium.
Onder het genot van een Nog Strekeriger Bier, een Wasven speciaalbier door Stadsbrouwerij
Eindhoven gebrouwen, een lekkere broodmand met tapenade en leuke interactie met de
hardwerkende vrijwilligers lijkt iedereen een fijne dag op de Wasvenboerderij te hebben.
Er kan ook nog door de Idylle (bloemen voor vlinders, bijen en mensen) gelopen worden, een erg
mooi stukje natuur. Door de combinatie van de leuke muziek, prachtige natuur en goede sfeer is
Muziek aan tafel bij de Wasvenboerderij zeker voor herhaling vatbaar. En dat komt goed uit, volgend
weekend staat er gelukkig nog een op de planning.

