
Kookseizoen 2014/2015 

(07)  03/12/2014 

Verdriet! 

 

 

Geen verslag vandaag, wel enkele wist U datjes en de foto

Wij vernamen, vol ongeloof, het overlijden van Cl

ziekte. 

Wij bieden onze oprechte deelneming aan Herman en de ganse fami

Julien C., Roger, Maurice, Paul, Benny, Jos, Jean Pierre, 

Jos las ons onderstaande brief voor,  hem overhandigd door

Les Sables d’Olonne, december 2014 

Claudine heeft de strijd opgegeven. 

Haar positieve ingesteldheid, haar guitige zelfspot en haar moedig karakter waren niet voldoende

ziekte te overwinnen. 

Toch is Claudine blijven geloven in genezing en toekomst tot haar laatste levensadem 

Zaterdagmorgen 29 november 2014 is ze zachtjes ingeslapen.

De begrafenis heeft plaats gehad in intieme kring. Belgen waren niet uitgenodigd. H

d’Olonne is haast niet te bereiken in klaarlichte dag tijdens deze kortste decemberdagen.

Ons sprookje heeft 15 jaar geduurd. Ik ben de Hemel dankbaar! Kort, maar O zo mooi!

Sprookjes eindigen meestal positief … Claudine werd mij ontrukt als een geurrijke zomerb

kleurenpracht. 

Samen hebben we diep gelukkige momenten beleefd. Die ogenblikken zal ik blijven koesteren.

Ze zullen mij blijven sterken om de volgende bladzij

Haar thuisverpleging was zwaar om te (ver

besefte dat ik mijn plicht deed. Na dit gevecht en vooral die aftakeling is er heel wat evangelische 

verbeeldingskracht nodig om daarna “een 

Ik ben er zeker van: ik zal niet bezwijken of versmachten onder dit onheil 

Uit verslagenheid moet ’n mens gelouterd en versterkt naar voor weten te komen 

Echte vrienden (en daar tel ik op) zullen 

Toch zal elke dag de zon weer opkomen 

Herman 

NB. Mag ik beleefd vragen geen GSM, noch telefoongesprekken te voeren 

Herman Smets Lindestraat 25 3404 Attenhoven

E-mail: herman_smets111@hotmail.com

Geen verslag vandaag, wel enkele wist U datjes en de foto’s van deze les op het einde van deze mail.

het overlijden van Claudine, de vriendin van Herman, en dit na een langdurige 

Wij bieden onze oprechte deelneming aan Herman en de ganse familie en wensen hem heel veel ster

Julien C., Roger, Maurice, Paul, Benny, Jos, Jean Pierre, Julien L., Michel en Bert

hem overhandigd door Herman. 

positieve ingesteldheid, haar guitige zelfspot en haar moedig karakter waren niet voldoende

blijven geloven in genezing en toekomst tot haar laatste levensadem 

Zaterdagmorgen 29 november 2014 is ze zachtjes ingeslapen. 

De begrafenis heeft plaats gehad in intieme kring. Belgen waren niet uitgenodigd. H

s haast niet te bereiken in klaarlichte dag tijdens deze kortste decemberdagen.

Ons sprookje heeft 15 jaar geduurd. Ik ben de Hemel dankbaar! Kort, maar O zo mooi!

Claudine werd mij ontrukt als een geurrijke zomerb

Samen hebben we diep gelukkige momenten beleefd. Die ogenblikken zal ik blijven koesteren.

ken om de volgende bladzijden van mijn levensboek te door

Haar thuisverpleging was zwaar om te (ver) dragen. Toch had ik bij dit zwaar labeur een goed gevoel omdat ik 

. Na dit gevecht en vooral die aftakeling is er heel wat evangelische 

een  blij weerzien te vermoeden”.. 

r zeker van: ik zal niet bezwijken of versmachten onder dit onheil … 

gelouterd en versterkt naar voor weten te komen …

) zullen mij wel over de streep helpen. 

zon weer opkomen … Boven de wolken schijnt (blijkt) de hemel altijd blauw 

NB. Mag ik beleefd vragen geen GSM, noch telefoongesprekken te voeren … Met dank!

Herman Smets Lindestraat 25 3404 Attenhoven 

mets111@hotmail.com 

deze les op het einde van deze mail. 

din van Herman, en dit na een langdurige 

lie en wensen hem heel veel sterkte toe! 

., Michel en Bert 

positieve ingesteldheid, haar guitige zelfspot en haar moedig karakter waren niet voldoende om haar 

blijven geloven in genezing en toekomst tot haar laatste levensadem … 

De begrafenis heeft plaats gehad in intieme kring. Belgen waren niet uitgenodigd. Hoe kon het? Les Sables 

s haast niet te bereiken in klaarlichte dag tijdens deze kortste decemberdagen. 

Ons sprookje heeft 15 jaar geduurd. Ik ben de Hemel dankbaar! Kort, maar O zo mooi! 

Claudine werd mij ontrukt als een geurrijke zomerbloem in volle 

Samen hebben we diep gelukkige momenten beleefd. Die ogenblikken zal ik blijven koesteren.  

den van mijn levensboek te doorbladeren. 

) dragen. Toch had ik bij dit zwaar labeur een goed gevoel omdat ik 

. Na dit gevecht en vooral die aftakeling is er heel wat evangelische 

… 

Boven de wolken schijnt (blijkt) de hemel altijd blauw … 

Met dank! 



Kookles 3/12/2014                                               

Pirre, na zijn rugoperatie, nu een korset moet dragen en zich moeilijk kan bukken.

Diezelfde Pirre een fantastische peletkachel bezit?

Jokke aan het jachtseizoen is begonnen? Zij

Julien van de Gastromic ons trakteerde op een uitgebreid dessertenbuffet? Merci Julien!

Roger hier nog nooit slecht heeft gegeten?

Jokke en Pirre nauwe connecties hebben met de Standard 

Men twijfelde of de soep naar kaneel of cognac smaakte?

We de vorige les meer water verbruikten? 

Dat Jokke zei dat dit kwam omdat hij na de les opwaste?

Onze CEO heel zijn kelder renoveerde? 

De nieuwe” après kook” nu steevast doorgaat in ’t Kliekske?

Jokke emotioneel werd tijdens het voorlezen van 

Miauw 

 

 

 

 

 

 

1. Snelle krabbisque. 

2. Sint Jacobsnoten, tapenade en avrugakaviaar. 

3. Varkenslapjes, tomatengarnituur en Affligemse kaas

4. Dessertenbuffet ons aangeboden door Julien van de Gastromic

Kookles 3/12/2014                                               Wist U dat …. 

Benny afwezig was wegens ziekte? Vlugge genezing toegewenst.

Paul “zijn kat” stuurde? Verantwoord natuurlijk.

Jokke een cursus EHBO volgde en met succes slaagde?

Eindwerk: vrouwen reanimeren. 

Maurice, zopas terug van een vakantie in Nieuwpoort, bubbels en wijn 

trakteerde ter gelegenheid van zijn verjaardag? Bedankt Maurice en 

proficiat! 

Pirre, na zijn rugoperatie, nu een korset moet dragen en zich moeilijk kan bukken. 

Diezelfde Pirre een fantastische peletkachel bezit? 

Jokke aan het jachtseizoen is begonnen? Zijn aangepaste hoed hebben we al gezien, zijn geweer nog niet.

Julien van de Gastromic ons trakteerde op een uitgebreid dessertenbuffet? Merci Julien! 

Roger hier nog nooit slecht heeft gegeten? 

Jokke en Pirre nauwe connecties hebben met de Standard – boekwinkel? 

Men twijfelde of de soep naar kaneel of cognac smaakte? 

We de vorige les meer water verbruikten?  

dit kwam omdat hij na de les opwaste? 

De nieuwe” après kook” nu steevast doorgaat in ’t Kliekske? 

ke emotioneel werd tijdens het voorlezen van Hermans’ brief en dat Julien L. overnam?

avrugakaviaar.  

engarnituur en Affligemse kaas 

aangeboden door Julien van de Gastromic, waarvoor dank! 

Benny afwezig was wegens ziekte? Vlugge genezing toegewenst. 

natuurlijk. 

Jokke een cursus EHBO volgde en met succes slaagde? 

Maurice, zopas terug van een vakantie in Nieuwpoort, bubbels en wijn 

ijn verjaardag? Bedankt Maurice en 

n aangepaste hoed hebben we al gezien, zijn geweer nog niet. 

brief en dat Julien L. overnam? 


