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  Hartslagmeters, enkelbanden en culinaire termen. 

 

 

Het was heel stil in de keuken, want Benny was er niet … grapje Benny! 

Bij dit verslag is een kritisch voorwoord noodzakelijk. 

Herman krijgt zijn mailrecepten niet open. Goede raad, ga eens een cursus PC volgen in plaats 

van je bezig te houden met sterren, planeten,hiërogliefen en ginkgo’s. Die cursussen kan je 

trouwens gratis volgen bij ons erelid Michel in Walshoutem.  

Diezelfde Herman was de enige zonder schort. Hij kreeg van de voorzitter een laatste 

uitbrander omdat zijn excuses wat van de pot gerukt waren. 

Onze voorzitter heeft dan weer problemen met zijn virusscanner. Cif op je scherm aanbrengen 

en vegen met een schuursponsje kan al veel helpen. 

Toch nog een positief item in dit voorwoord. De schort van Jokke, die verleden les besmeurd 

werd met een vol glas rode wijn, is terug - sneeuwwit en glad gestreken - door zijn Suzanneke 

op de wereld gebracht. 

Daarom zingen wij allen tegelijk: “Suzanne, Suzanne wij zijn stapelgek op jou!”. 

Ad rem nu, want er werd ook nog gekookt.  

De twee hapjes mochten er zijn.  

Eerst zorgden Roger en Pirre voor een 

toastje met kaas, peer, honing en noot 

opgewarmd in de oven. Lekker en 

helemaal niet moeilijk. Ook het tweede 

hapje door Herman en mezelf voorbereid 

viel in de smaak ondanks het feit dat niemand echt zot is van rode 

biet. Maar de haring, appel en zure room maakten alles goed. Jokke zei iets van “verkrachten”, 

maar dit is helemaal geen culinaire term. Later sprak hij ook van “een perfect huwelijk” en dat 

bestaat al helemaal niet. Dan hoor ik nog liever zijn klassieke uitdrukkingen: “speciale toets” of 

“kleurenpalet”. Ook het woord “knepseling” kwam hier ter sprake. De BV (met hoed) van de 

Stationsstraat beweerde dat dit een contaminatie was van “knepsel” en “Efteling”. Man, man, 

man …. waar zijn we mee bezig. 



Het valt op dat sommige leden opmerkelijk lang stil

heeft het hoofdbestuur beslist om enkelbanden 

regelmatig 

afwasbak komt.

Het is momenteel 

Jokke voor een heerlijk gekruid pompoensoepje met spekblokjes. Niets 

op aan te merken.

Om dat er nog steeds gejaagd wordt was

het hoofdgerecht. Julien L. , Maurice en Pirre hadden het druk 

maar zorgden voor super mals vlees

pompoenpuree. Pirre liet zich ontvallen dat hij niet op wild 

jaagt maar op iets anders. Wat dat is zullen we volgende les 

proberen los te peuteren.  

Bij de hapjes en het hoofdgerecht werd ditmaal speciaal bier geserveerd en dit op aanraden 

van Jokke. Chimay Bleu Grande Réserve en Brugse Zot Tripel werden ingeschonken. Hierbij gaf 

de baardenman zo’n lange technische uitleg dat het wel leek of hij de beste bier

België is. Pirre ging hier verder op in en zei dat de paters van de abdij van Achel 

Eerste Wereldoorlog prikkeldraad op hun domein gespannen hadden om de 

trappistenbier te vrijwaren. Slimme broeders zou ik zeggen.

Toen ons fotoboek nog eens passeerde merkte Roger schrander op dat de oudste op de 

groepsfoto het meeste haar heeft. Dat kunnen we zelfs niet tegenspreken.

De koffie van Maurice kwam 

eraan samen met een 

verrassingstaart eigenhandig 

gemaakt door die van het “wattergat”. Lekker!

alles. Ook Julien L. had nog vele zoetigheden bij. Bollen liet zich 

nog één keer 

Herman het tafellaken zag oprollen, heeft het onmiddellijk beslist 

om hartslagmeters en een defibrillator aan te kopen. We zouden 

niet graag hebben dat iemand in “overdrive” geraakt en de “mug” 

moet 

Tenslotte hebben we beslist samen te komen tijdens de kerstmarkt op het Stationsplein. Niet 

zomaar, het is dan juist één jaar geleden dat Mathieu zijn Suzanneke 

gedaan en dat moet gevierd worden. Ik vrees dat 

zijn. Bij leven en welzijn tot de volgende. Hopelijk is er dan weer een “full house”.

Miauw 

opmerkelijk lang stilstaan bij de koelkast met drank. Daarom 

heeft het hoofdbestuur beslist om enkelbanden aan te kopen. Zo kan het

regelmatig dicht genoeg bij de “mise en place”, 

afwasbak komt. 
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Herman het tafellaken zag oprollen, heeft het onmiddellijk beslist 

om hartslagmeters en een defibrillator aan te kopen. We zouden 

niet graag hebben dat iemand in “overdrive” geraakt en de “mug” 

moet gebeld worden. 
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Bij de hapjes en het hoofdgerecht werd ditmaal speciaal bier geserveerd en dit op aanraden 

van Jokke. Chimay Bleu Grande Réserve en Brugse Zot Tripel werden ingeschonken. Hierbij gaf 
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Pirre ging hier verder op in en zei dat de paters van de abdij van Achel tijdens de 
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Toen ons fotoboek nog eens passeerde merkte Roger schrander op dat de oudste op de 

groepsfoto het meeste haar heeft. Dat kunnen we zelfs niet tegenspreken. 
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alles. Ook Julien L. had nog vele zoetigheden bij. Bollen liet zich 

Toen het hoofdbestuur Jokke en 

Herman het tafellaken zag oprollen, heeft het onmiddellijk beslist 

om hartslagmeters en een defibrillator aan te kopen. We zouden 

niet graag hebben dat iemand in “overdrive” geraakt en de “mug” 

en te komen tijdens de kerstmarkt op het Stationsplein. Niet 

officieel heeft binnen 

zelfs zes euro niet voldoende zal 

even en welzijn tot de volgende. Hopelijk is er dan weer een “full house”. 


