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Het hoofdbestuur zal volgende week wegens

die de problemen tussen het hoofdbestuur en de gewone leden, zeg maar het plebs, moet oplossen. Het gekibbel 

tussen beide partijen gaat soms iets te ver. Bij aanvang van deze les beweerde Paul 

pot nat is. Als je dat dan moet vernemen van je eigen neef ….

Vandaag zouden we een recept klaarmaken dat Benny reeds lang had aangevraagd. En wie was vandaag afwezig? 

Juist, Benny zelf!. Hij lag met griep in bed. Noemen ze dat 

Laten we nu maar snel verder gaan met het goede nieuws. 

Mister Michel is er 87 geworden en dat moest gevierd worden. Een absoluut voordeel 

is dat je geen hapjes hoeft klaar te maken, want die brengt 

scampi in cocktailsaus en Luxemburgse bubbels. 

compleet te maken.  

Een ander goed nieuws was dat Roger de pral

had.  Als je niet eerlijk bent kom je trouwens 

Aan de slag dan maar. “Frisse schaal- en schelpdierensalade met wilde rijst

 

Ook het hoofdgerecht was tijdrovend. Julien en Maurice stonden in voor de 

ajuinsaus, Roger maakte de puree en Paul 

konden we hem op andere gedachten brengen toen hij de kool wou aanstoven 

met een vliegenmepper. Maurice en Paul hadden de varkenskroon perfect 

aangebakken en daarna verder in de oven gegaard … zo mals als boter. Een 

heerlijk wintergerecht dat door iedereen werd gesmaakt.

feit dat de oven werd stilgezet op een gsm 

kooktechniek viert hoogtij. 

      

Tijd dan om een tekstje voor te lezen dat ik geschreven had in verband met onze jarige. Een 

bedankte ons meermaals.  

 

Kookles de dato 23 januari 2013 

Marche les Dames 

wegens dringende redenen samenkomen om een ombudsman aan te stellen 

die de problemen tussen het hoofdbestuur en de gewone leden, zeg maar het plebs, moet oplossen. Het gekibbel 

tussen beide partijen gaat soms iets te ver. Bij aanvang van deze les beweerde Paul nog d

moet vernemen van je eigen neef …. 

Vandaag zouden we een recept klaarmaken dat Benny reeds lang had aangevraagd. En wie was vandaag afwezig? 

met griep in bed. Noemen ze dat niet “de wet van Murphy”?. Spoedig herstel Benny!

Laten we nu maar snel verder gaan met het goede nieuws.  

Michel is er 87 geworden en dat moest gevierd worden. Een absoluut voordeel bij een verjaardag van Michel 

maken, want die brengt hijzelf altijd mee.  Steevast worden we getrakteerd op 

saus en Luxemburgse bubbels. Jos had nog wat mosselen over van het voorgerecht om het 

Een ander goed nieuws was dat Roger de pralines die hij verleden les had mee naar huis genomen terug alle 17 bij 

trouwens niet in het hoofdbestuur … 

en schelpdierensalade met wilde rijst” was het voorgerecht. Veel werk. De

groenten moest heel fijn gesneden worden, mosselen en rijst 

koken, mayonaise maken. Teveel om op te noemen. Gelukkig 

werd ik bijgestaan door Herman, Jokke en Pirre om bin

klaar te komen. Ja 810-kijkers, jullie moeten voorgaande zin 

niet slecht interpreteren. Ondanks het feit dat sommige 

rijsttorentjes in elkaar zakten (wegens te weinig col) werd dit 

gerecht door iedereen sterk geapprecieerd. Alleen jarige Michel 

had problemen omdat zijn vals gebit naar omhoog kwam.

Toen de mannen van het hoofdgerecht in actie kwamen sprong 

Jokke plots een gat in de lucht. De kanaries stonden 3/0 voor 

tegen Sint Niklaas.  

Ook het hoofdgerecht was tijdrovend. Julien en Maurice stonden in voor de 

ajuinsaus, Roger maakte de puree en Paul gaarde de savooikool. Gelukkig 

konden we hem op andere gedachten brengen toen hij de kool wou aanstoven 

met een vliegenmepper. Maurice en Paul hadden de varkenskroon perfect 

aangebakken en daarna verder in de oven gegaard … zo mals als boter. Een 

cht dat door iedereen werd gesmaakt. Opmerkelijk was het 

feit dat de oven werd stilgezet op een gsm - signaal van mijn neef. Ook de 

    Varkenskroon met ajuinsaus en savooikool

voor te lezen dat ik geschreven had in verband met onze jarige. Een 

dringende redenen samenkomen om een ombudsman aan te stellen 

die de problemen tussen het hoofdbestuur en de gewone leden, zeg maar het plebs, moet oplossen. Het gekibbel 

dat het hoofdbestuur één 

Vandaag zouden we een recept klaarmaken dat Benny reeds lang had aangevraagd. En wie was vandaag afwezig? 

Spoedig herstel Benny! 

bij een verjaardag van Michel 

Steevast worden we getrakteerd op 

Jos had nog wat mosselen over van het voorgerecht om het aperitief 

genomen terug alle 17 bij 

was het voorgerecht. Veel werk. De 

groenten moest heel fijn gesneden worden, mosselen en rijst 

koken, mayonaise maken. Teveel om op te noemen. Gelukkig 

werd ik bijgestaan door Herman, Jokke en Pirre om binnen de tijd 

jullie moeten voorgaande zin weer 

echt interpreteren. Ondanks het feit dat sommige 

rijsttorentjes in elkaar zakten (wegens te weinig col) werd dit 

gerecht door iedereen sterk geapprecieerd. Alleen jarige Michel 

had problemen omdat zijn vals gebit naar omhoog kwam.  

oofdgerecht in actie kwamen sprong 

Jokke plots een gat in de lucht. De kanaries stonden 3/0 voor 

Varkenskroon met ajuinsaus en savooikool 

voor te lezen dat ik geschreven had in verband met onze jarige. Een geëmotioneerde Michel 



En dan was het moment suprême aangebroken. 

hij allemaal in zijn mysterieuze zwarte aktetas

inhoud als je het mij vraagt. Gelukkig heeft hij het nog nooit gebruikt of de 

EHBO – doos zou er zeker reeds aan te pas gekomen zijn.

(Zie foto hiernaast) 

 

Toen Roger het had over een tv programma 

dat die meer verdienen met hun achterwerk dan met hun echte werk.

Zoals bijna elke les ontspon zich op het laatste een hevige discussie. Nu ging het over koning Albert de eerste. 

Volgens de geschiedenisboeken kwam die om het leven door een val van de rotsen in Marche les Dames. Een andere 

bron zegt dan weer dat hij van de rotsen is geduwd. Maar nu komt Pirre met een andere hypothese. Hij zou een 

kogel in het achterhoofd gekregen hebben omdat zijn vrouw erg jaloers was. En weet je wat? Ik geloof Pirre. 

niet de eerste of laatste jaloerse vrouw zijn die haar man met een kogel in het achterhoofd naar de eeuwige 

jachtvelden stuurt. Bovendien heeft Pirre zich de laatste jaren enorm

hieromtrent.. Ik stel voor om volgende zomer met de kookvrienden op busreis te gaan

daar de nodige forensische opzoekingen te doen. 

om verdere discussies binnen de les uit te sluiten.

hebben. Tot dan. 

Miauw 

Hieronder enkele beelden gemaakt door 

 

En dan was het moment suprême aangebroken. Michel liet eindelijk zien wat 

aktetas heeft zitten. Een gruwelijke 

inhoud als je het mij vraagt. Gelukkig heeft hij het nog nooit gebruikt of de 

aan te pas gekomen zijn. 

Toen Roger het had over een tv programma met air hostesses had zei Paul 

dat die meer verdienen met hun achterwerk dan met hun echte werk. 

Zoals bijna elke les ontspon zich op het laatste een hevige discussie. Nu ging het over koning Albert de eerste. 

olgens de geschiedenisboeken kwam die om het leven door een val van de rotsen in Marche les Dames. Een andere 

bron zegt dan weer dat hij van de rotsen is geduwd. Maar nu komt Pirre met een andere hypothese. Hij zou een 

ben omdat zijn vrouw erg jaloers was. En weet je wat? Ik geloof Pirre. 

of laatste jaloerse vrouw zijn die haar man met een kogel in het achterhoofd naar de eeuwige 

Bovendien heeft Pirre zich de laatste jaren enorm verdiept in koningskwesties en louches zaken 

Ik stel voor om volgende zomer met de kookvrienden op busreis te gaan naar

daar de nodige forensische opzoekingen te doen. We moeten immers zeker zijn van wat er daar juist 

om verdere discussies binnen de les uit te sluiten.. Over de datum van deze busreis zullen we het volgende les 

beelden gemaakt door  onze jarige fotograaf. Bedankt Michel! 

 

 

Zoals bijna elke les ontspon zich op het laatste een hevige discussie. Nu ging het over koning Albert de eerste. 

olgens de geschiedenisboeken kwam die om het leven door een val van de rotsen in Marche les Dames. Een andere 

bron zegt dan weer dat hij van de rotsen is geduwd. Maar nu komt Pirre met een andere hypothese. Hij zou een 

ben omdat zijn vrouw erg jaloers was. En weet je wat? Ik geloof Pirre. Het zou 

of laatste jaloerse vrouw zijn die haar man met een kogel in het achterhoofd naar de eeuwige 

verdiept in koningskwesties en louches zaken 

naar Marche les Dames om 

van wat er daar juist is gebeurd, dit 

. Over de datum van deze busreis zullen we het volgende les 


