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Họp mặt Ái Hữu Toronto 2008
Lê văn Châu
Nhân dịp đến tham dự buổi tiệc kỷ niệm 50
năm ngày cưới của ái hữu Bửu Cơ môt tuần
trước đó tại nhà hàng Oriental Buffet ở
Vaughan, tất cả số ái hữu hiện diện nơi đây đều
đồng ý tổ chức một buổi họp mặt AHCC
Toronto năm 2008. Năm 2007 một buổi họp
mặt đã được dự trù nhưng rồi cuối cùng phải
hủy bỏ vì lý do nầy hoặc lý do kia, các ái hữu
không đến tham dự được. Rút tỉa kinh nghiệm
năm vừa qua, anh em đồng ý nếu có cơ hội thì
nên tổ chức, mà nếu cứ chờ cho đông đủ thì
không bao giờ có được, ngày họp mặt cho năm
2008 được chọn là ngày 12 tháng 7 năm 2008.
Địa điểm buổi họp mặt là tệ xá của chúng tôi
cũng ở tại Vaughan city xin mở một dấu ngoặc
nơi đây để nói qua một chút về thành phố nhỏ
nầy. Thành phố Vaughan tiếp giáp với phía bắc
Toronto, dân số vào khoảng từ 150,000 đến
200,000, có rất nhiều dân người Ý ở vùng nầy.
Thành phố này đang phát triển rất nhanh, các
khu gia cư đang mọc lên như nấm. Canada
Wonderland là một công viên nổi tiếng với đủ
các trò chơi từa tựa như Disneyland nằm trong
thành phố nầy. Ngoài ra Vaughan Mills là một
Mega Mall chỉ mới vừa hoàn tất cách đây
khoảng 2 năm là một trung tâm thương mại và
giải trí lớn, có nhiều tiệm Việt Nam mới mở ra
như chợ Bến Thành, phố Thuận Kiều, phở 99,
văn phòng nha sĩ, bác sĩ, nhà thuốc tây của
người Việt v.v.

Các ái hữu hiện diện trong buổi họp mặt
hôm nay gồm có các anh chị Nguyễn Văn Đề,
Nguyễn Khắc Cần, Lê Mạnh Trần, Hà Nguyên
Bình, Kiều Văn Hà, chị Phạm Ngọc Quỳnh và
gia chủ Lê Văn Châu.
Các ái hữu không tham dự được gồm có
Hoàng Như Giao (đang trong thời kỳ hồi phục
còn rất yếu), Lâm Tháo, Lâm Văn Năm, Đoàn
Chí Trung, Hoàng Thanh Thảo, Minh. Rất hy
vọng trong kỳ họp mặt tới sẽ có rất nhiều ái hữu
tham dự
Các ái hữu hiện diện cũng như vắng mặt
đều đồng ý mỗi người sẽ đóng góp $20 để yểm
trợ lá thư AHCC như sau:

Các AH Châu, Hà, Cần, chị Quỳnh, Đề, Trần, Bình

Các chị Quỳnh, Hà, Bình, Đề, Trần, Cần, và Châu

- Hoàng Như Giao
- Nguyễn Văn Đề
- Lăm Văn Năm
- Nguyễn Khắc Cần
- Lâm Tháo
- Lê Mạnh Trần
- Hà Nguyên Bình
- Kiều Văn Hà
- Hoàng Thanh Thảo
- Phạm Ngọc Quỳnh
- Lê Văn Châu
Tổng cộng số tiền yểm trợ lá thư là $220 sẽ
gởi qua cho ái hữu Nguyễn Đức Chí bằng ngân
phiếu (Riêng ah Bửu Cơ đã gởi riêng tiền yểm
trợ cho lá thư).
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Đặc biệt trong lần họp mặt này có sự hiện
diện của một ái hữu mới là chị Phạm Ngọc
Quỳnh, chị học ngành Xây Dựng, vào học năm
1980 và tốt nghiệp năm 1984. Địa chỉ của chị
như sau:
Quỳnh Phạm
11 Bunting Drive
Woodbridge Ontario L4H-2E7
quynh.pham@rci.rogers.com
Xin anh Giang vui lòng cập nhật địa chỉ
cũng như gởi lá thư AHCC cho chị Quỳnh cũng
như ái hữu Hoàng Thanh Thảo (góp mặt trong
gia đình AHCC năm 2007, đã gởi địa chỉ cho
anh năm 2007, nếu thất lạc thì xin anh cho biết
để gởi lại).
Buổi họp mặt rất là vui vẻ và hào hứng.
Cám ơn các chị đã đem đến các món ăn đầy
khẩu vị quê hương thật ngon và thật nhiều như
cơm chiên, bánh cuốn, cánh gà v.v. đặc biệt chủ
nhà có món lẩu rau và đồ biển nóng bỏng và
thơm ngon.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Sau phần ăn uống hàn huyên là phần chụp
hình lưu niệm. Cuối cùng có phần văn nghệ
Karaoke do các ái hữu cũng như các chị đóng
góp rất là sôi động. Mở đầu chương trình là bài
Diểm Xưa do bà xã (Duyệt) trình bày, tuy rằng
tôi đã nghe nhiều lần rồi nhưng vẫn thấy rất hay
(sau đó có hát thêm hai bài nữa là Tóc Mây và
Lệ Đá). Kế đó là ca sĩ Duy Bình (ah H.N.Bình)
trình bày bản Niềm Thương Nhớ thật là truyền
cảm (sau đó có hát thêm Besame Mucho và
Delilah), chị Thủy (người đẹp cua ah K.V.Hà)
trình bày bản Quỳnh Hương rồi Mây Lang
Thang với điệu Cha Cha hấp dẩn. Chị Quỳnh
lên hát bài Nắng Thủy Tinh tuy rằng không
được bình tỉnh lắm nhưng cũng rất hay. Anh
Hà hát tặng chị Thủy hai bài Lâu Đài Tình Ái
và Mộng Ban Đầu. Riêng khổ chủ cũng cố
gắng đóng góp hai bài Bao Giờ Biết Tương Tư
và Bài Tình Ca Cho Em.
Buổi họp mặt chấm dứt vào khoảng gần nửa
đêm với nhiều luyến tiếc.
Người ghi: Lê Văn Châu

Từ trái sang phải hàng đứng các AH Hà, Bình, Đề, Trần, Cần, Châu
Hàng ngồi các chị Quỳnh, chị Hà, chị Bình, chị Đề, chị Trần, chị Cần, chị Châu.

