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Omdat het herfstvakantie is en ik mijn 

eerst beslist om geen verslag te maken. Maar omdat de geschiedenisboeken

zullen uitgegeven worden, geen hiaten zouden verto

Onze voorzitter hield woord. Op aandringen van alle leden stonden er terug hapjes op het programma. En 

die amuses gueules waren best wel te smaken. 

ergens tussen Venus en Mars. 

Roger vertelde dat hij weer eens was gaan eten, nu in Gent. Echt groot nieuws is dat echter niet. Als hij 

niet was gaan eten dat zou pas verrassend 

gediscussieerd. Roger wordt eind december 8

verrassend effect zal echter uitblijven omdat hijzelf overal 

dat wij iets gaan drinken wanneer hij er niet is. Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben.

Geregeld stel ik vast dat onze club het slechte pad opgaat. Er wordt volgens mij veel te veel geroddeld. Nu 

ging het over buren ruzies en honden die voor de deur kakken. 

onderwerpen gesproken wordt. Zoals bv.

kalfslapje mee maar een kalfslap.

8,05. De lekkere tomatensaus verdiende meer!

Volgende les is het blind koken. Een uitdrukking die niet echt goed 

gekozen is. Daarom langs deze weg een wedstrijd om de juist

kiezen. Voor Paul zal deze kookavond geen probleem zijn. Hij gaat blinde vinken klaar maken. Hoe hij het 

Patronaat gaat binnenkomen is een ander paar m

Diezelfde Paul gaat morgen naar de C

Sint-Bernardus. Hij wil ze samen proeven om te zien waar het verschil zit. Jos vroeg nog of hij 

hulp nodig had. Maar dat zag mijn neef dan weer niet zitten.

En nog deze afsluiter. Voor de cursus koken zonder vet

zonder garen kan je bij mij terecht.

Bij leven en welzijn tot volgende les. Mijn blinddoek en witte stok ligt klaar.

Miauw! 

 

                 Teveel geroddel! 

Omdat het herfstvakantie is en ik mijn rust groot nodig heb wegens drukke beroepsbezigheden, had ik 

eerst beslist om geen verslag te maken. Maar omdat de geschiedenisboeken, die later over onze kookclub 

geen hiaten zouden vertonen toch deze ultra korte impressie.

Onze voorzitter hield woord. Op aandringen van alle leden stonden er terug hapjes op het programma. En 

die amuses gueules waren best wel te smaken. Spijtig dat Herman die niet kon proeven, want die zweefde

Roger vertelde dat hij weer eens was gaan eten, nu in Gent. Echt groot nieuws is dat echter niet. Als hij 

niet was gaan eten dat zou pas verrassend geweest zijn. Nu reeds werd over zijn verjaardagsfeest 

gediscussieerd. Roger wordt eind december 80 en dat moet natuurlijk gevierd worden. 

lijven omdat hijzelf overal bij wil zijn. De reden is overduidelijk, hij denkt 

dat wij iets gaan drinken wanneer hij er niet is. Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben.

eld stel ik vast dat onze club het slechte pad opgaat. Er wordt volgens mij veel te veel geroddeld. Nu 

ging het over buren ruzies en honden die voor de deur kakken. Het wordt tijd dat er terug over ernstige 

onderwerpen gesproken wordt. Zoals bv. het feit waarom Pirre altijd een klak draagt tijdens het eten.

Tijd om het voorgerecht achter de kiezen te steken. Een vispannetje 

op basis van de garnalenfond die we vorige les 

Heerlijk en een terechte score van 9,16. 

Het hoofdgerecht, een recept van de bekende Jeroen Meus, 

een gegrild kalfslapje met tomatensaus en 

bijhorende pasta maakte het gerecht 

compleet. Pirre en Roger 

brachten echter geen 

kalfslapje mee maar een kalfslap. Het gerecht kreeg een score van 

lekkere tomatensaus verdiende meer! 

Een uitdrukking die niet echt goed 

gekozen is. Daarom langs deze weg een wedstrijd om de juiste term te 

kiezen. Voor Paul zal deze kookavond geen probleem zijn. Hij gaat blinde vinken klaar maken. Hoe hij het 

nenkomen is een ander paar mouwen. 

elfde Paul gaat morgen naar de Colruyt om zijn six pack Vleteren af te halen en ook nog enkele flesjes 

Bernardus. Hij wil ze samen proeven om te zien waar het verschil zit. Jos vroeg nog of hij 

t zag mijn neef dan weer niet zitten. 

de cursus koken zonder vet moet je naar Sint-Truiden. Voor de cursus naaien 

kan je bij mij terecht. 

Bij leven en welzijn tot volgende les. Mijn blinddoek en witte stok ligt klaar. 

drukke beroepsbezigheden, had ik 

die later over onze kookclub 

nen toch deze ultra korte impressie. 

Onze voorzitter hield woord. Op aandringen van alle leden stonden er terug hapjes op het programma. En 

kon proeven, want die zweefde 

Roger vertelde dat hij weer eens was gaan eten, nu in Gent. Echt groot nieuws is dat echter niet. Als hij 

zijn. Nu reeds werd over zijn verjaardagsfeest 

0 en dat moet natuurlijk gevierd worden. Maar het 

De reden is overduidelijk, hij denkt 

dat wij iets gaan drinken wanneer hij er niet is. Hij zou wel eens gelijk kunnen hebben. 

eld stel ik vast dat onze club het slechte pad opgaat. Er wordt volgens mij veel te veel geroddeld. Nu 

Het wordt tijd dat er terug over ernstige 

aarom Pirre altijd een klak draagt tijdens het eten. 

Tijd om het voorgerecht achter de kiezen te steken. Een vispannetje 

op basis van de garnalenfond die we vorige les klaar maakten. 

van de bekende Jeroen Meus, was 

een gegrild kalfslapje met tomatensaus en mozzarella. De 

kiezen. Voor Paul zal deze kookavond geen probleem zijn. Hij gaat blinde vinken klaar maken. Hoe hij het 

af te halen en ook nog enkele flesjes 

Bernardus. Hij wil ze samen proeven om te zien waar het verschil zit. Jos vroeg nog of hij hierbij geen 

Truiden. Voor de cursus naaien 


