
Woensdag 27 april 2011. Koken in het liefelijke Alken! 

Het was de eerste keer in de geschiedenis van onze kookclub dat we 

op verplaatsing gingen. We waren deze avond te gast in het liefelijke 

Alken te midden van bloesems en aardbeienvelden. Chantal en Tim 

ontvingen ons daar in hun woning in de Wijerstraat. 

De avond begon in mineur. Pirre was te laat aan het Patronaat, zodat 

ik de Mercedes van Julien reeds in de Rue du Fromage kwijtspeelde. 

Volgens Paul krijg je bij de aankoop van zo’n Duitse wagen er gratis 

de voorrang bij. Gelukkig bestaan er nu gsm’s om toch nog in de 

kortste keren problemen als deze op te lossen. 

Na enig zoekwerk om Juju terug te vinden, in de miezerige regen op 

weg naar Alken. De reis verliep voor de rest vlot en zonder problemen.  

 

De ontvangst was op zijn Limburgs: gemoedelijk en “sans chichi”. 

Chantal was reeds actief in de keukens van Palmershuis, De Met en 

nu “Het Moment”. Om onze kookcapaciteiten te verbeteren zou zij 

ons een demonstratie geven achter haar gasfornuis.  

Na de kennismaking 

onmiddellijk aan de slag met 

het schillen en snijden van 

groenten.   

Michelleke testte 

ondertussen de zetels uit.  

De eerste fles werd gekraakt. Chantal had reeds vooraf gezorgd voor 

een eerste hapje: een koud komkommersoepje met gerookte zalm. 

Na het proeven van deze “amuse gueule” waren we 

ervan overtuigd dat deze kookavond niet kon 

mislukken.  
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