
Het ‘oude kookblok’

‘Hét vertrouwde gezicht’ van onze keuken

Het kookblok is weg !

Schoongemaakt

Yvonne en Piet-Jan bij hun schoonmaak-

en onderhoudswerkzaamheden

Afbraak oude kookblok.

Op 17 juli 2018 is een begin gemaakt met de
reeds lang verwachtte renovatie van het ‘oude’
kookblok in onze CCN-keuken. Deze kachel/oven
combinatie heeft bij heel veel leden invloed gehad
op hun culinaire activiteiten. Een plaats waar
maandelijks en jarenlang ‘technieken’ en ‘fijne
kneepjes’ werden besproken, sterke verhalen
werden verteld, ‘intrede-omeletten’ en tussen-
tijds, ‘goudgele, krokante frietjes’ werden gebak-
ken. En waar ook room is overgekookt, gepaard
gaande met de nodige krachttermen.      Als dit kookblok eens kon praten !

Hij werd in ca. 1995, bij de voormalige verbou-
wing van de keuken, geplaatst en hij werd voor
de leden ‘hét vertrouwde gezicht’ van de ver-
eniging. Hij heeft ca. 23 jaar onze kookactivi-
teiten moeiteloos doorstaan en bijna geen proble-
men opgeleverd. Dat er, langzaam maar zeker,
ideeën werden geopperd om eens aan een ver-
vanging te gaan denken, is steeds zwaarder
gaan wegen.  Nu zijn we dan zover !

Er moest wel eerst gesloopt worden! Wat er aan
aansluitingen als gas, elektra, en/of extra’s onder
zat, was iets wat we niet meer wisten. Maar dat werd
snel duidelijk. Als extra bijkomstigheid was er een
vette laag, die was ontstaan door jarenlange
afzuiging van de vettige dampen, van bv. de frituur,
naar de ‘afgesloten onderlaag’ van het kookblok.

De dames van ‘het Beheer’: Yvonne en Miranda, hebben zich op de
schoonmaak van de keuken en het gebouw gestort. Naast de keuken zijn
in het gebouw ook de voorraadkasten, bar, hal, wijnlokaal, bestuurs-
kamer én restaurant onder handen genomen en ziet er alles weer ‘pico
bello’ uit.   Chapeau !!   Ook glaswerk en bestek zullen op aantallen
worden aangevuld. 

!Na het plaatsen, op 9 augustus,
van het nieuwe kookblok zullen wij
hier uitgebreid op terugkomen.
Er zal éérst een uitleg via de e-mail

van de nieuwe kachel, frituur, bakplaat én ovens
worden gegeven.
Daarna zullen we alle Groepschefs uitnodigen voor
een mondelinge uitleg zodat we weer jarenlang én
met veel plezier, naar hartelust onze kookkunsten
kunnen botvieren !!          Het Bestuur.


