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Tweede kookavond van het nieuwe seizoen. Herman van Nonkes was nog met 

zijn geliefde in la douce France en ontbrak op het appel. Iedereen was tijdig op 

de afspraak uitgezonderd Pirre, maar die moest dan ook van “het steegske” 

komen. Na de lottrekking wist iedereen wat hem te wachten stond. Opvallend 

was dat de leden van het hoofdbestuur in één groep samen zaten … toeval of 

doorgestoken kaart? 

Ook opvallend was dat ons nieuw lid Benny zich onmiddellijk aan het werk 

begaf, zonder de hulp van de anderen in te roepen. Da wordt ne grote!  

Er werd weinig lawaai gemaakt en iedereen was optimaal met zijn taak bezig. 

Was dit stilte voor de storm? Paul had wel wat last met de “keing” van zijn 

mango. Zelfs ouderdomsdeken Michel was druk bezig met het schillen en 

fijnsnijden van een komkommer. Heeft hij zijn tweede adem gevonden? 

Na een uurtje stond het aperitief te 

wachten. Een lekkere Italiaanse 

schuimwijn ons aangeboden door neofiet 

Benny. Heerlijk!!! Het hapje met 

bloedworst en banaan zag er niet zo 

appetijtelijk uit, ondanks de mooie 

decoratie, maar het moet gezegd: de smaak viel best mee. 

Ook de gazpacho, een product van Maurice, werd geapprecieerd en is zeker 

aan te raden bij een zomerse barbecue. 

Ondertussen was het konijn van het hoofdbestuur aan het pruttelen in onze 

grootste kastrol. Die van het hoofdbestuur moeten altijd de grootste hebben!!! 

Er werd kwistig omgesprongen met witte wijn en pineau des charentes. Nog de 

druiven toevoegen, de saus wat binden en klaar was Kees.  

Maurice stond al achter de friteuse om de zelfgemaakte kroketten van Paul 

(een overschot van lady’s night) in het vet te dompelen. 



Dan allemaal aan tafel om te proeven van het konijn met witte druiven. Het 

resultaat mocht er zijn. Paul en Benny gingen terug aan het werk om het 

erotisch, excuseer exotisch vruchten dessertje af te werken.  

 

 

 

 

 

Het werd dan tijd om even na te praten en de gerechten te evalueren. Michel 

deed weer moeilijk door met halve en tienden van punten te quoteren.  

Paul tenslotte zag dat de fles nog niet leeg was en nam dan maar de taak van 

afwezige Herman over en “teutelde” ze leeg. 

Tenslotte nog een lekkere koffie zoals alleen Maurice hem kan maken. En dan 

was het schoonmaaktijd. Hier toch een pluimpje voor Pirre die de gasvuren 

telkens een grondige opknapbeurt geeft. Een tweede pluimpje voor Roger , die 

alle materiaal terug in de kast krijgt. Een derde pluimpje voor Maurice. Het is 

indrukwekkend hoe hij de raclet gebruikt en de vloer keiproper maakt. 

Toch nog even melden dat Roger verleden keer serieuze “ambras” had met zijn 

Roza. Hij had namelijk de lege mosselschelpen in zijn tuinhuisje gedeponeerd. 

Resultaat: “hiel veul weurmkes”. Paul doet het anders, hij rijdt er met zijn wel 

over. Resultaat is te bezichtigen elke zondagvoormiddag na de hoogmis. 

Zoals gewoonlijk neem ik Pirre mee naar het “steegske” en hoop ondertussen 

dat ik, in tegenstelling tot vorige keer, een rustige nacht mag beleven. 


