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Benny is er 56 geworden! 

 

Deze avond waren we eigenlijk een beetje onderbemand!....Dit had nu weinig te maken met de huidige 

winterse toestanden. Maar toch waren we maar met zeven! Onzen Herman was ergens onderweg op de 

Antillen… Wij denken aan hem op zijn ‘zoveelste’ rondreis. Bert was afwezig, wegens onverwachts ‘slecht’ 

nieuws. Het verslag van de oncoloog, moet uitsluitsel brengen, maar er zouden weer ‘vlekjes’ zijn op de al zo 

fel geteisterde longen ! De ganse kookploeg heeft met je te maken, copain ! Een vuist maken, wij duimen 

allen voor een goed herstel !! Vooral de moed niet laten hangen. Roger heeft ook totaal onverwachts een 

uitschuiver gemaakt in zijn tuin, tijdens het opruimen. 

Deze avond was er één van goed en slecht nieuws. Wij rouwen ook om het verlies van een goede vriend en 

belangrijke figuur van Landen, Paul Jans. ‘’De miester”” heeft ook totaal onverwachts zijn strijd moeten 

opgeven. Paul was ook een petanquevriend van het eerste 

uur, samen met majeur en Gaston Gillard. Winst én verlies 

liggen dicht bij mekaar, … en het delen van wijsheid en 

levensvreugde ook !!! 

Onzen BENNY moest 

gevierd worden want hij 

was net 56 jaar geworden ! 

DANKUWEL Benny voor al 

dit lekkers bij het eten (zie 

foto’s). Het ga je goed op 

vooral gezondheidsvlak … 

maar ook natuurlijk 

professioneel. En zorg goed 

voor Irka ! 

 

Julien en Maurice, da zijn de mannen die het werk zien, die 

waren al vrij snel aan het opruimen. De voorzitter,Julien, gaf 

een vermoeide indruk, … maar is bijna door al zijn 

verbouwingen heen.!! Juju, een gouden raad van een jong gepensioneerde, niet te snel en niet te hevig. 



Pirre, vond dat we ( Jokke en hijzelf) onze verjaardagen kortelings maar samen moeten vieren om er dan een 

‘feestje’ van te maken. Hier moet ‘IK’ zeker nog eens over nadenken. 

Afzakken naar het Kliekske als naar trouwe gewoonte, hier stond ik dan alleen voor. Ik weet dat ik dit voor 

onze ‘afwezige’ vrienden zeker moest doen en zo geschiedde. Ik heb moeten vaststellen dat junior Edmilson 

al na 6 minuten scoorde voor Standard. 

De anciens van de woensdagavond waren allen op post. Ik ‘Jokke’ was alleen van de kookclub. Polle van den 

Taxi, Rossi van de Piccalilly, Francis den Haarkladder, Yves den aannemer, en Tonyke van den Anderlecht 

….waren aanwezig. Vangelli was er ook , maar die was meer bij Brigitteke bezig, want die moest morgen op 

kontrol ??? (ik weet niet voor wat!) 

Iets na middernacht hield ik het voor bekeken… denkend aan Herman in de verre Antillen, … maar daar zal 

het zeker NIET koud zijn !!, maar vooral denkend aan de afwezigheid van onze kookcopain van het eerste uur 

‘ BERT’. HOU JE STERK COPAIN ! Hier moet je weer sterker uit komen. 

De kilte van de nacht voelde iets zachter aan. 

NB 

Onze Roger verzorgde minutieus de hapjes. 

Julien L. was zo in de weer bij de bereiding van de superlekkere 

garnalencocktail, dat de voorraad garnalen er helemaal in op ging! 

 

Maurice & Julien C. toverden een 'sublieme' 

waterkerssoep op het bord. 

 

 

 

Pirre & co konden terecht fier zijn op de 

lasagne van zeevruchten. Deze was top! 

 

 

De jarige Benny verraste ons met een aangepaste selectie lekkere 

wijntjes. 

 

Slaap zacht en … tot de volgende, op 3 februari 2016 ! 

 

Jokke 

 

 


