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  “De grijze mus”!  

 

 

 

Het was van vorig kookseizoen geleden dat we nog voltallig waren. De oorzaak ligt bij die 

van Nonkes. Die had weer eens de 20 km. van Parijs uitgelopen, waarvoor proficiat, en 

trakteerde zoals beloofd op een “kartongske” echte Franse champagne. En bubbels uit 

“La Douce” laat niemand van ons aan zich voorbij gaan en dus was iedereen aanwezig. 

Als het maar “voor niks” is. 

Er werd vol lof nagekaart over het schitterend feest in “De Gastromic” ter gelegenheid 

van ons 25 jarig bestaan. Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn binnen onze 

vereniging. 

Twee oorzaken: primo, de reiswoede van onze clubleden, secundo het duo Smets - Mathieu. Een woordje uitleg is 

natuurlijk nodig.  

De volgende kookles wordt noodgedwongen een week opgeschoven. Onze voorzitter zit dan in Zuid-Afrika, Julien In 

Tenerife, Herman in Turkije, Roger aan zee en ikzelf ga naar De Panne om daar de bladeren uit mijn dakgoot te halen. 

Groot slachtoffer is Maurice want die zit op de nieuwe datum aan zee. Het wordt dus niet meer evident om een 

evenwichtige kalender op te stellen. Misschien beginnen we beter met een nieuw reisagentschap, niet “De witte 

Merel”, die naam bestaat al, maar bv. “De grijze Mus”. Andere voorstellen zijn welkom. 

Het duo Smets – Mathieu moest vandaag de seldersoep klaarmaken. Maar als je ziet hoe die mannen “lanterfanten” 

en met andere zaken (lees drank) bezig zijn, gaan er problemen van komen. Ik steek er mijn handen niet voor in het 

vuur, maar als lid van het hoofdbestuur wil ik hen duidelijk melden dat ze wat meer uit hun krammen moeten 

schieten of een “tweede zit” in juli zal in het verschiet liggen. Als ze dat maar weten, de snoodaards!.  

Maar er is ook goed nieuws. Pirre heeft medegedeeld dat  ons land zeker niet voor de lente zal deelnemen aan een 

nieuwe wereldoorlog. Men is  namelijk bang dat de jeeps en tanks niet zouden starten tijdens de voorspelde  strenge 

winter. Dat vernam onze oorlogsdeskundige in een geheime vergadering te Ciney. 

Roger vertelde dan weer dat hij er een prachtige vierdaagse had opzitten in het 

Nederlandse Zwolle. 

Eindelijk kon er gegeten worden. Het hapje op basis van krab en avocado werd op 

schitterende wijze gepresenteerd door stille Benny. En het was nog lekker ook. 

De seldersoep van het duo Smets – Mathieu kwam na 

veel vijven en zessen uiteindelijk toch op tafel. Hoe ze 

het geflikt hadden weet ik niet, maar de soep smaakte 

overheerlijk. Als iedereen “een louchke” bij neemt 

weet je het wel. Wanneer de waarheid moet gezegd worden, doe ik dat ook. Een bord 

leegslurpen zoals sommigen deden is toch wat overdreven!  

 

 



 

Daarna leerde Julien L. ons nog wat bij op taalkundig gebied. Zo vertelde hij ons dat “louche” niet alleen een pollepel  

is in het Frans., maar “je suis louche” ook “ich zing scheel” betekent. 

Ik hoop dat dit mij niet te beurt valt tijdens mijn volgende Franse les, want ik zit daar nu al met 12 vrouwen. Hopelijk 

zijn het er dan geen 24. 

De Franse les ging verder toen er nagepraat werd over het glas rode wijn dat Herman vorige zondag had omgestoten 

op de hagelwitte feesttafel. Dat was “un accident de parcours”, vertelde hij,  om zich te verontschuldigen. 

Daarna volgde ook nog een serieuze woordenwisseling. Herman zei dat de champagne die hij trakteerde van het huis 

Leclaire was, waarop Bollen onmiddellijk reageerde dat Leclaire een Franse generaal was, waarop ik zei dat leclaire 

een gebak is. Blijkbaar was ik verkeerd, want dat zou een “eclair” zijn. Soit, we zijn nog niet veel wijzer geworden.  

 

Met man en macht werd er gewerkt aan het hoofdgerecht. Men deed nogal 

zenuwachtig in de keuken. Was daar iets misgelopen?  Ik heb er het raden 

naar of het recept nauwkeurig gevolgd werd. Maar aan de smaak zal het niet 

gelegen hebben. De hazenrug met witte druiven en selderpure was heerlijk,  

zeker een idee voor de eindejaarsfeesten als er dan tenminste nog hazen 

rondlopen. 

 

 

Maurice was er, dus ook koffie. Sommigen vroegen waar de limoncello was. Wel die fles is al lang leeg! 

 

Om te eindigen vertel ik jullie dat Julien L. beslist heeft Maurice te helpen bij de opkuis, waarvoor onze oprechte 

dank. 

 

Dat was het dan weer 

Ik wens al onze wereldburgers een fantastische reis en geniet vooral met volle teugen. 

Nog even melden dat volgende kookles doorgaat op 25 november. Tot dan. 

 

Groetjes 

Miauw 

 

 

 

 

 

 



 

 


