
Attenhovense kookclub voor mannen.

Woensdag 29 september. 

Een sobere kookles die op het laatste ont

in La Douce France. Al de anderen waren ter plekke. Maurice bracht vier bussels peterselie mee om 

U tegen te zeggen. Je kon er soep van maken voor heel “het wattergat”.  Julien van het hoofdbestuur 

was jarig en zorgde voor voldoende geestrijk vocht. En dan iedereen a

voldoende ervaring hebben opgebouwd om bij problemen een oplossing te zoeken en te vinden was 

vandaag nog eens duidelijk. De pomp

perfect geserveerd. Hoe Roger da

Nieuwkomer Benny trok weer een hapje als recept en dat mocht er wezen. Ook de scampi van Julien, 

uit het geheugen klaargestoomd ,vielen in de smaak. Ondertussen waren Paul en Maurice druk bezig 

met het aanbakken van “ribbekes”. Een heerlijke geur verspreidde zich in de keuken. Pirre en ikzelf  

waren kalm met de peterseliebussels Van Maurice. Ondertussen “palaverde” Michel over computers 

en foto’s.  

Al het eten viel duidelijk in de smaak. Er werd nog duchtig nag

vuile praat. Hoofdpersonage was Roger.  Hij beweerde dat hij van de “Tumulus” 

van Paul – goed kon “kkkn.” Het 

Roger dat hij op een lage wc beter kon

dat er hoge en lage wc’s waren- of je op een hoge wc wel met je voeten op de grond komt. Het 

gesprek werd gelukkig onderbroken toen Maurice met zijn heerlijke koffie ten tonele 

De kookavond zat er weer op. Wij lieten niet na Maurice een prettige reis te wensen in Spanje.

Tot volgende sessie. 
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kookles die op het laatste ontaarde in vuile praat. Herman was nog steeds bij zijn geliefde 

France. Al de anderen waren ter plekke. Maurice bracht vier bussels peterselie mee om 

U tegen te zeggen. Je kon er soep van maken voor heel “het wattergat”.  Julien van het hoofdbestuur 

was jarig en zorgde voor voldoende geestrijk vocht. En dan iedereen aan de slag. Dat we al die jaren 

voldoende ervaring hebben opgebouwd om bij problemen een oplossing te zoeken en te vinden was 

De pompoenpuree van Roger viel iets te plat uit. Toch werd deze puree 

perfect geserveerd. Hoe Roger dat op de wereld kreeg moet je hem zelf vragen.  

Nieuwkomer Benny trok weer een hapje als recept en dat mocht er wezen. Ook de scampi van Julien, 

uit het geheugen klaargestoomd ,vielen in de smaak. Ondertussen waren Paul en Maurice druk bezig 

en van “ribbekes”. Een heerlijke geur verspreidde zich in de keuken. Pirre en ikzelf  

waren kalm met de peterseliebussels Van Maurice. Ondertussen “palaverde” Michel over computers 

Al het eten viel duidelijk in de smaak. Er werd nog duchtig nagekaart tot het gesprek ont

vuile praat. Hoofdpersonage was Roger.  Hij beweerde dat hij van de “Tumulus” –

Het gesprek werd in dezelfde aard  verder gezet. Zo beweerde diezelfde 

wc beter kon” kkkn.”  dan op een hoge. Ikzelf vroeg me af 

of je op een hoge wc wel met je voeten op de grond komt. Het 

gesprek werd gelukkig onderbroken toen Maurice met zijn heerlijke koffie ten tonele 

De kookavond zat er weer op. Wij lieten niet na Maurice een prettige reis te wensen in Spanje.

in vuile praat. Herman was nog steeds bij zijn geliefde 

France. Al de anderen waren ter plekke. Maurice bracht vier bussels peterselie mee om 

U tegen te zeggen. Je kon er soep van maken voor heel “het wattergat”.  Julien van het hoofdbestuur 

an de slag. Dat we al die jaren 

voldoende ervaring hebben opgebouwd om bij problemen een oplossing te zoeken en te vinden was 

enpuree van Roger viel iets te plat uit. Toch werd deze puree 

 

Nieuwkomer Benny trok weer een hapje als recept en dat mocht er wezen. Ook de scampi van Julien, 

uit het geheugen klaargestoomd ,vielen in de smaak. Ondertussen waren Paul en Maurice druk bezig 

en van “ribbekes”. Een heerlijke geur verspreidde zich in de keuken. Pirre en ikzelf  

waren kalm met de peterseliebussels Van Maurice. Ondertussen “palaverde” Michel over computers 

ekaart tot het gesprek ontaarde in 

– een medecreatie 

verder gezet. Zo beweerde diezelfde 

Ikzelf vroeg me af – ik wist zelfs niet 

of je op een hoge wc wel met je voeten op de grond komt. Het 

gesprek werd gelukkig onderbroken toen Maurice met zijn heerlijke koffie ten tonele verscheen. 

De kookavond zat er weer op. Wij lieten niet na Maurice een prettige reis te wensen in Spanje. 


