
Woensdag 8 september 2010   Attenhovense kookclub voor mannen! 

Even wennen vandaag, want het was ruim een maand geleden dat we nog 

gekookt hadden. Oorzaak was dat Julien, onze voorzitter en dus lid van het 

hoofdbestuur, op reis was geweest naar Mexico. Gelukkig is hij wel en gezond 

teruggekomen van over de oceaan of we moesten overgaan tot de verkiezing 

van een nieuwe president. En met meerdere ernstige kandidaten zou dat geen 

lachertje zijn. Iedereen is immers uit op de zitpenningen die dergelijke functie 

met zich meebrengt! 

 

Maar Julien werd wel al onmiddellijk geconfronteerd met een ernstig 

probleem. Hij had namelijk 10 euro te weinig in zijn kas. Vraag is of dit 

probleem ondertussen opgehelderd is. Zo niet moeten we weer eens de hulp 

van Witse inroepen.. 

Herman stuurde zijn kat. Hij zat aan tafel met die van Compostela of beter 

gezegd aan de toog. Zonder drank geraak je immers nooit in het noordwesten 

van Spanje. Enfin hij zal het allemaal wel uitleggen op de volgende kooksessie 

op de voor hem gekende, realistische manier. 

Roger maakte ondertussen zijn beklag dat hij praktisch alleen instond voor de 

hoofdschotel, maar vergat hierbij te vertellen dat Michelleke al 10 patatten had 

geschild en dit zonder dat er ook maar één patattenoog was te bespeuren. 

Voor velen was het de eerste maal dat ze maïs gingen eten. Hopelijk beginnen 

ze geen eieren te leggen of volgende les te kakelen, want dan blijf ik thuis. 

De gasvuren werden aangestoken en iedereen aan de slag. Het was deze keer 

geheimzinnig kalm tijdens het werk, enkele moppen van Paul uitgezonderd. 

Diezelfde kale Pepijnridder is de laatste maanden een echte “gazettenman” 

geworden. Je mag geen dagblad of tijdschrift open slaan of zijn foto  is te zien 

boven de “tumulus”. Alleen de “Playboy” mankeert nog. Maar dan zal hij nog 

wel meer lichaamsdelen moeten ontbloten dan zijn glanzend kopke. 

Maar het moet gezegd. De tumulus mag er wezen .. By the way, de drank 

vandaag kwam van het huis Cornelis. Ook Maurice werd een jaartje ouder. 

Proficiat! 

Dit is echter niet te zien als hij de raklet hanteert. En dat was nodig. Want toen 

iemand naar het toilet moest constateerde hij dat de ganse gang onder water 

stond. Een lek aan de verwarmingsketel. 



Een kolfje naar de hand van Maurice om die nattigheid op te ruimen, maar ook 

onze voorzitter liet zich niet onbetuigd en hielp naarstig mee. Bedankt 

mannen! 

Ondertussen was het eten klaar. We hadden alleen nog de hulp nodig van 

elektricien van dienst Michelleke om de borden op te warmen. De manier 

waarop hij de draadjes van het elektrisch fornuis aan elkaar koppelde was 

angstaanjagend en adembenemend. Misschien krijgt hij nog een aanbod van Al 

Qaida. Ik houd jullie op de hoogte. 

De score van de verschillende gerechten lag vandaag wat aan de lage kant. Niet 

dat het allemaal zo slecht was. Dat niet, maar we hadden toch al beter gegeten.  

 

Volgende les staat er in verband met de eindejaarsfeesten een hazenrug op het 

menu. Wie dat beest gaat schieten is nog een open vraag. Aan mij moet je het 

niet vragen. Ik kan alleen kemels schieten. 

Kat 

 

 

Rolletje van witloof en krab     Maïssoep 

 

Kleurrijke Sint-Jakobsvruchten   Grietfilet op bedje van witloof en 

        rode wijnsaus 

 


