
 

 

 

 

 

 

Ondanks het feit dat ik dit niet voorzien had, toch een klein verslagje van onze kookles.

Dat Herman afwezig was zal jullie meer dan waarschijnlijk niet verwonderen. Hij zit ergens in 

Zuid-Afrika tussen leeuwen,  tijgers, olifanten en nijlpaarden.

“gabarit” kan hij ze allemaal temmen. Erger is dat Zuid

daar op dat vlak aan zijn trekken gaat komen is een ander paar mouwen. Gelukki

Afrika ook bekend om zijn wijn. Misschien brengt hij wel een “kartongske” mee.

Toen Pirre binnenkwam merkte Jokke op dat zijn voorrits nog openstond. Dat een militarist 

zijn  gulp eens openstaat om bij gevaar onmiddellijk te kunnen schieten is no

denk dat onze kookles geen mogelijk doelwit is van IS.

Roger en ikzelf stonden in voor het hapje, een 

mascarpone. Een lekker hapje maar met verkeerde opbouw. Daar was maar één schuldige: 

ikzelf. In het vervolg zal ik het recept met vergrootglas lezen

leeg en werd, wat er nog in de spuitzak zat, 

Tijdens de “mise en place” werd er ernstig gediscussieerd over pensioe

groepsverzekeringen, tec 7, nieuwe kookdata en andere “

Het voorgerecht, groene en witte asperges met Sint
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We waren vandaag vroeg klaar. Er kon reeds opgeruimd worden om half 

voor een onberispelijke vloer. Net zoals Maurice het zou willen. 

 

Ik meld jullie nog dat luitenant Bollen volgende week naar Ciney gaat om er een paar 

kanonnen te kopen. Volgens het persbureau Reuters zou hij vanuit “het steegske” in 

Attenhoven in colonne vertrekken om het IS bolwerk 

kijken, want dat wordt “breaking news”.

Maurice zou vandaag niet “rakletten”. Hij vertrok na deze les nog naar het zeetje. 

Jokke vertrekt dan weer binnenkort naar “la douce”. Einddoel zijn de “Cevennen”.Hierdoor 

liggen de data van onze kooklessen wat overhoop. Maar dat zal wel opgelost worden. Als je 

op vakantie wil gaan moet je het doen.

Wanneer de volgende les doorgaat weet ik niet. En wanneer we nog eens voltallig zijn is ook 

nog een vraagteken. Onze voorzitter zal hier wel een mouw aan passen.

Tot de volgende 

Miauw 

 

 

Het hoofdgerecht “kabeljauwfilet met sjalotjes 

en paprikaroom” was misschien wel eenvoudig 

maar niettemin superlekker. Het moet niet altijd 

kaviaar en kreeft zijn ….Julien L., Pirre, Maurice 

en Benny konden terecht fier zijn.
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