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   Etiquette! 

 

 

 

Onze wereldreizigers waren terug van weggeweest en hadden daar enkele beangstigende 

ervaringen meegemaakt. Neen, geen aanvallen van Islamitische Staat. Zo erg was het nu ook 

weer niet, maar toch de moeite waard om het jullie te vertellen. Onze voorzitter werd op 

valavond in Zuid Afrika aangevallen door een waterbok. Gelukkig kon hij het dier op afstand 

houden met een flits van zijn fototoestel. Maar hij had wel een fantastische reis achter de rug. 

Hij was getuige van kuddes impala’s, “the big five” en natuurlijk de Tafelberg. 

Julien van Polidor van de smis had in Tenerife dan weer last gehad van oudere vrouwen met 

laaghangende borsten die hun navel bedekten. Je moet in juli of augustus gaan Julien, dan zijn 

er andere “zaken” te zien. Zijn mooi bruin huidskleurtje verklapte ons dan weer dat hij ter 

plekke genoten had van het altijd schijnend Canarisch zonnetje. 

Omdat we een tijdje over dieren gepalaverd hadden zei die van Nonkes dat olifanten van op 

drie kilometer afstand water kunnen ruiken. Ik weet niet waar hij dat gelezen of gehoord 

heeft, ik weet ook niet of water een reuk heeft, maar ik weet wel dat diezelfde Herman van op 

10 kilometer bier kan ruiken. 

Maurice was er niet en zat in Nieuwpoort te genieten van de Belgische kust. 

Tijd om het voorgerecht te evalueren. Toast met eendenlever, 

gemengde scheuten en een chutney van pompoen. Herman en 

Jokke mochten terecht fier zijn op hun creatie en het was nog 

lekker ook. 

Nu even iets anders. Het zou niet slecht zijn om na de 

eindejaarsfeesten een kookles te vervangen door een les 

“etiquette”. Op het feest van ons 25 jarig bestaan stootte Herman 

een glas rode wijn omver op het sneeuwwitte tafellaken van de “Gastromik” (met een “k”). 

Vandaag was het de beurt aan twee anderen. Pirre slaagde erin om een fles wijn te doen 

kantelen en zelfs onze voorzitter liet zich van zijn slechte kant zien. Hij stootte een glas wijn 

omver op de nieuwe hagelwitte schort van Jokke. Suzanneke zal haar werk hebben. 

 



 

In verband met de schort volgende technische informatie: niet boven de 40 graden wassen, 

niet in de droogkast steken en langs de achterkant strijken. Kom niet zeggen dat ik jullie niet 

en “fleur de sel” vielen eveneens in de smaak

appelen. 

Het dessert tenslotte was een product

Amandelkoekjes met room en advocaat

prachtig lichtbruin gebakken. De bijhorende advocaat werd 

door sommigen met de tong uit het glas gelikt, de snoepers.

Ook hier is er war meer “etiquette” nodig.

Omdat Maurice er niet was werd de koffie door Pirre klaar 

gemaakt. We moeten eerlijk zijn, het was een lekkere, straffe 

afsluiter. 

De afwezigheid van Maurice speelt ook Herm

alleen gaan drinken “In de zoete inval” en dat doet hij niet graag … alleen drinken.

Wie gelooft die man nog? 

 

Julien van Polidor van de smis, Bert van Léon van Belgemings, Herman van Nonkes en Jokke 

van Wezeren hadden nog 5 euro om naar Brigitte te gaan. Achteraf beke

volgende keer 6 euro moeten meenemen.

Tot volgende sessie. 

Groetjes 

 

Miauw 

In verband met de schort volgende technische informatie: niet boven de 40 graden wassen, 

en langs de achterkant strijken. Kom niet zeggen dat ik jullie niet 

verwittigd heb.  

Normaal stond er hazenrug op het programma. Maar die 

was zo duur dat wij van dit plan moesten afwijken. Pirre 

en ikzelf hadden nog geprobeerd enkele hazen te schieten 

in “Panbrugge”, maar de militair zijn tweeloop 

functioneerde niet naar behoren en dus lac

ons vierkantig uit. We besloten dan de hazenrug te 

vervangen door everzwijnfilet. Achteraf bekeken g

slechte keuze. Het vlees was lekker en botermals. De 

bijhorende gekookte krielaardappelen met kruidenboter 

ns in de smaak, alsook de veenbessen en 

product van Benny en Roger. 

Amandelkoekjes met room en advocaat. De koekjes waren 

prachtig lichtbruin gebakken. De bijhorende advocaat werd 

tong uit het glas gelikt, de snoepers. 

Ook hier is er war meer “etiquette” nodig. 

Omdat Maurice er niet was werd de koffie door Pirre klaar 

erlijk zijn, het was een lekkere, straffe 

De afwezigheid van Maurice speelt ook Herman parten, want nu moet hij na de hoogmis 

alleen gaan drinken “In de zoete inval” en dat doet hij niet graag … alleen drinken.

, Bert van Léon van Belgemings, Herman van Nonkes en Jokke 

dden nog 5 euro om naar Brigitte te gaan. Achteraf beke

volgende keer 6 euro moeten meenemen. 

In verband met de schort volgende technische informatie: niet boven de 40 graden wassen, 

en langs de achterkant strijken. Kom niet zeggen dat ik jullie niet 

Normaal stond er hazenrug op het programma. Maar die 

was zo duur dat wij van dit plan moesten afwijken. Pirre 

en ikzelf hadden nog geprobeerd enkele hazen te schieten 

in “Panbrugge”, maar de militair zijn tweeloop 

functioneerde niet naar behoren en dus lachten de hazen 

We besloten dan de hazenrug te 

Achteraf bekeken geen 

et vlees was lekker en botermals. De 

bijhorende gekookte krielaardappelen met kruidenboter 

essen en de julienne van 

an parten, want nu moet hij na de hoogmis 

alleen gaan drinken “In de zoete inval” en dat doet hij niet graag … alleen drinken. 

, Bert van Léon van Belgemings, Herman van Nonkes en Jokke 

dden nog 5 euro om naar Brigitte te gaan. Achteraf bekeken zullen we 


