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Vandaag stond er “blind” koken op het menu. Neen, de ingrediënten waren geen 

donkere bril, witte wandelstok of blindgeleide hond. Neen! Paul en ikzelf kregen 

de opdracht om willekeurige ingrediënten te kopen, zonder dat de anderen 

hiervan op de hoogte waren. We werden in twee groepen verdeeld en elke groep 

moest dan maar inventief genoeg zijn om met het aangekochte pakket iets klaar 

te maken. “Inventief” koken zou eigenlijk een betere terminologie zijn. 

Maurice zat ergens in Spanje met vrouwtje lief te zonnebaden op een naaktstrand  

en Herman was terug van de Franse westkust. Toen ik de gang van het 

“patronaat” binnenkwam hoorde ik hem al in de verte babbelen over …. wijn! 

De twee pakketten stonden op tafel. Aan de slag dus. De groep van Paul met 

Julien, Michel en Benny konden zich uitleven met vis. Mijn groep met Roger, Pirre 

en Herman moesten “wild” koken. Niet gemakkelijk als je kalm bent. 

Herman was één uur lang rustig met het schillen en versnijden van kweeperen 

(nb. eigen kweek van Paul) in minutieuze, gelijkvormige dobbelsteentjes. Het 

resultaat mocht er zijn.  Het was uitermate stil, iedereen was dubbel 

geconcentreerd. Wat gingen we serveren?  

Ook onze hersencellen moesten vandaag werken …  

 

Alleen Bill Gates 2, alias Michel, viel op met zijn 

grote koptelefoon. Volgens de bewegingen die hij 

maakte luisterde hij hoogstwaarschijnlijk naar 

Meat Loaf met “Paradise on the dashboard light”.  

Je moet het toch maar doen, op je 85
ste

 muziek 

downloaden en op je ipod zetten en ook nog alle 

borden leegeten tot 22.30 uur. Michel, indien je voor mij ten hemel opstijgt wil ik 

je maag over kopen. 

 

 



De lekkere hapjes volgden elkaar in snel tempo op.

we na zoveel jaren koken toch iets kunnen klaarstomen. We mogen er fier op zijn. 

Zeker als later de witloofsoep, kabeljauwfilets en hindengebraad werden 

geserveerd. Om vingers en duimen af te likke

Genoelselderen bij en alles is perfect.

      Witloofsoep            

 

 

Neem nu Herman, die bij afwezigheid van Maurice, deze zijn taak overnam van 

“raclettenveger”. Ik hoorde hem schreeuwen: “Wei kan da naa, ich ving e

van roei kuul en we heube ginne kuul griet gemakt.”

Een vreemd voorval dat alleen door Witse kan opgelost worden. 

Wat ons volgende kooksessie te wachten staat is nog erger. Want dan moet

volgens Paul “doof” koken. Hoe gaat Michel dat aan boord

Ik wacht angstvallig af. 

Katerke 

volgden elkaar in snel tempo op. Het mag gezegd worden dat 

we na zoveel jaren koken toch iets kunnen klaarstomen. We mogen er fier op zijn. 

Zeker als later de witloofsoep, kabeljauwfilets en hindengebraad werden 

m vingers en duimen af te likken. Neem daar nog een witte van 

alles is perfect. 

          Kabeljauwfilet met taglia  Hindengebraad

Zie ne keer hoe mooi ze aan tafel zitten 

en lekker bikken! 

 

Dat we als team op elkaar zijn 

ingespeeld blijkt steeds meer duidelijk. 

Ieder om beurt afwassen en als er iemand 

ontbreekt, onmiddellijk zijn taak overnemen. 

Neem nu Herman, die bij afwezigheid van Maurice, deze zijn taak overnam van 

“raclettenveger”. Ik hoorde hem schreeuwen: “Wei kan da naa, ich ving e

van roei kuul en we heube ginne kuul griet gemakt.” 

al dat alleen door Witse kan opgelost worden. 

Wat ons volgende kooksessie te wachten staat is nog erger. Want dan moet

volgens Paul “doof” koken. Hoe gaat Michel dat aan boord leggen met zijne Ipod?

Het mag gezegd worden dat 

we na zoveel jaren koken toch iets kunnen klaarstomen. We mogen er fier op zijn. 

Zeker als later de witloofsoep, kabeljauwfilets en hindengebraad werden 

n. Neem daar nog een witte van 

Hindengebraad 

Zie ne keer hoe mooi ze aan tafel zitten 

Dat we als team op elkaar zijn 

steeds meer duidelijk. 

Ieder om beurt afwassen en als er iemand 

ontbreekt, onmiddellijk zijn taak overnemen. 

Neem nu Herman, die bij afwezigheid van Maurice, deze zijn taak overnam van 

“raclettenveger”. Ik hoorde hem schreeuwen: “Wei kan da naa, ich ving ei eu blad 

al dat alleen door Witse kan opgelost worden.  

Wat ons volgende kooksessie te wachten staat is nog erger. Want dan moeten we 

leggen met zijne Ipod? 


