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Slechte smaakpapillen!

Zalig! Geen lawaai, geen tumult meer zoals vorige eerste les van het nieuwe kookseizoen. Bovendien

Herman naar Ile d’Oléron en qua decibels scheelt dat 

concentratie tijdens de “mise en place”. Alleen de aanduiding van een reserve sommelier (nu Herman er niet 

was) zorgde voor wat beroering. Maar ik twijfelde er geen seconde aan dat deze opdracht zou 

toevertrouwd worden aan Jokke. En dat was ook zo. 

Volgens Pirre gebruiken wij teveel zout en peper. Hij

antwoordde Paul gepast: “tes ei gin dieetclub zeu!”. 

een enorme culinaire flater. Er waren twee getuigen, waaronder ikzelf. 

haas. Om niemand in diskrediet te brengen vernoem ik 

eten, was dat niemand daarvan iets geproefd had

eens controleren.

Voor zijn verjaardag pakte onze voorzitter uit met zijn traditionele vispaté 

die nog altijd overheerlijk is. Proficiat Julien en bedankt voor de bijhorende 

geestrijke dranken.

We bestaan 25 

voor de eerste maal linzen klaarmak

linzen werden bereid

ontpitte en ontvelde tomaat en look. Daarbij 

nog een mooi stuk eendenborstfilet. Dit recept, door Paul voorgesteld, mocht 

er zijn. Er was alleen discussie over de kleur van de linzen. Volgens Pirre waren 

die kaki. En als iemand weet hoe kaki eruit ziet, zal het toch wel 

zijn. Ik vroeg dan hoe linze in het Frans zou heten. Iemand zei: “une linze” op 

zijn Frans uitgesproken (lainze). Waarop Paul onmiddellijk antwoordde. Ik ken 

het meervoud: “lainzerie”. 

Het dessert dan: “wentelteefjes met appels”. 

onmiddellijk begon te smullen. Toen we aan het genieten waren 

teefje gewenteld en nu heb ik mijn tong verbrand”. Maar hij liet het niet aan zijn ha

later voegde hij er nog het volgende aan toe

cholesterolpil”. Na het gebruikelijke babbeltje volgde de 

Ik vermeld jullie nog dat Jean Pierre op 2 oktober geopereerd wordt aan de rug. We wensen hem veel geluk 

toe, weinig pijn en een vlotte revalidatie.

op fietsreis in Italië (Rimini), Paul en Benny vertrekken naar de “dardennen”. Ik wil niet “stoefferig” doen

maar ik ga op safari. Ik zal daarbij volgende enclaves aandoen: “de kit”, den dorrenbunder, panbrugge, de 

kastel, het kolle en de beumme. Daarna neem ik een week rust aan 

roespoot). Over mijn wedervaren met de inboorlingen breng ik later verslag uit.

Miauw 

Slechte smaakpapillen! 

! Geen lawaai, geen tumult meer zoals vorige eerste les van het nieuwe kookseizoen. Bovendien

ron en qua decibels scheelt dat toch een slok op een borrel. Eindelijk rust, stilte en 

concentratie tijdens de “mise en place”. Alleen de aanduiding van een reserve sommelier (nu Herman er niet 

was) zorgde voor wat beroering. Maar ik twijfelde er geen seconde aan dat deze opdracht zou 

rouwd worden aan Jokke. En dat was ook zo.  

Volgens Pirre gebruiken wij teveel zout en peper. Hij krijgt daarvan “het vuur in zijn

antwoordde Paul gepast: “tes ei gin dieetclub zeu!”. Tijdens die voorbereidingen maakte één van onze leden 

norme culinaire flater. Er waren twee getuigen, waaronder ikzelf. Maar we gebaarden van kromme 

Om niemand in diskrediet te brengen vernoem ik dus geen namen. Wat mij wel opviel tijdens het 

and daarvan iets geproefd had. Onvoorstelbaar! Laat dus allemaal jullie smaakpapillen 

eens controleren. 

Voor zijn verjaardag pakte onze voorzitter uit met zijn traditionele vispaté 

die nog altijd overheerlijk is. Proficiat Julien en bedankt voor de bijhorende 

geestrijke dranken. 

We bestaan 25 jaar, maar toch zouden wij 

voor de eerste maal linzen klaarmaken. De 

linzen werden bereid met gember, rode ui, 

ontpitte en ontvelde tomaat en look. Daarbij 

nog een mooi stuk eendenborstfilet. Dit recept, door Paul voorgesteld, mocht 

discussie over de kleur van de linzen. Volgens Pirre waren 

die kaki. En als iemand weet hoe kaki eruit ziet, zal het toch wel onze militarist 

Ik vroeg dan hoe linze in het Frans zou heten. Iemand zei: “une linze” op 

Waarop Paul onmiddellijk antwoordde. Ik ken 

Het dessert dan: “wentelteefjes met appels”. Ik had zelfs de tijd niet om een foto te maken omdat iedereen 

Toen we aan het genieten waren van dit nagerecht zei Paul: “ik heb mijn 

teefje gewenteld en nu heb ik mijn tong verbrand”. Maar hij liet het niet aan zijn ha

later voegde hij er nog het volgende aan toe: “geef me nog een lepel slagroom, ik neem straks toch mijn 

gebruikelijke babbeltje volgde de noodzakelijke afwas. 

Ik vermeld jullie nog dat Jean Pierre op 2 oktober geopereerd wordt aan de rug. We wensen hem veel geluk 

toe, weinig pijn en een vlotte revalidatie. En nu begint de uittocht! Maurice vliegt naar Alica

op fietsreis in Italië (Rimini), Paul en Benny vertrekken naar de “dardennen”. Ik wil niet “stoefferig” doen

maar ik ga op safari. Ik zal daarbij volgende enclaves aandoen: “de kit”, den dorrenbunder, panbrugge, de 

beumme. Daarna neem ik een week rust aan het strand van

Over mijn wedervaren met de inboorlingen breng ik later verslag uit. Tot dan.

! Geen lawaai, geen tumult meer zoals vorige eerste les van het nieuwe kookseizoen. Bovendien was 

Eindelijk rust, stilte en 

concentratie tijdens de “mise en place”. Alleen de aanduiding van een reserve sommelier (nu Herman er niet 

was) zorgde voor wat beroering. Maar ik twijfelde er geen seconde aan dat deze opdracht zou 

krijgt daarvan “het vuur in zijn gat”. Daarop 

Tijdens die voorbereidingen maakte één van onze leden 

Maar we gebaarden van kromme 

geen namen. Wat mij wel opviel tijdens het 

Laat dus allemaal jullie smaakpapillen 

Voor zijn verjaardag pakte onze voorzitter uit met zijn traditionele vispaté 

die nog altijd overheerlijk is. Proficiat Julien en bedankt voor de bijhorende 

Ik had zelfs de tijd niet om een foto te maken omdat iedereen 

t zei Paul: “ik heb mijn 

teefje gewenteld en nu heb ik mijn tong verbrand”. Maar hij liet het niet aan zijn hart komen want even 

: “geef me nog een lepel slagroom, ik neem straks toch mijn 

Ik vermeld jullie nog dat Jean Pierre op 2 oktober geopereerd wordt aan de rug. We wensen hem veel geluk 

En nu begint de uittocht! Maurice vliegt naar Alicante, Jokke gaat 

op fietsreis in Italië (Rimini), Paul en Benny vertrekken naar de “dardennen”. Ik wil niet “stoefferig” doen, 

maar ik ga op safari. Ik zal daarbij volgende enclaves aandoen: “de kit”, den dorrenbunder, panbrugge, de 

het strand van Puerto del Rosa (de 

Tot dan. 


