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Sommigen hebben het “Kerstmenu al genuttigd met hun kookgroep.
Sommigen hebben het nog te goed. Weer anderen maken er helemaal
een feest van en organiseren hun partnerdag in december ’08. Wat een
eer voor alle partners om te mogen genieten van zo’n “rijk” menu.
Hopelijk is/was het voor een ieder een menu waarin heerlijkheden
zaten, die als voorproefje kunnen en mogen dienen voor het eigen
kerstdiner.

Peterseliewortel is rijk aan vitamine A1, B2 en C en heeft veel

waardevolle mineralen.
De oogst is vanaf oktober tot de vorst invalt. Het is een 15 cm lange
wortel. Je kunt de wortelen in zand goed bewaren.
Het blad is als gewone peterselie te gebruiken in soepen en allerlei
andere gerechten. Vooral de witte wortel is lekker. Hij heeft iets van
pastinaak en knolselderij, maar met een bijzonder peterselie aroma.
Onze amuse bestaat uit drie bereidingen van platte oesters. Waar
komen volgens sterrenchef Richard Hahn (Brussel) de beste platte
oesters vandaan? Jawel, uit Sint-Philipsland.
Zoals velen weten zijn de Zeeuwse oesters in 1962 door een strenge
winter grotendeels uitgeroeid. De aangevoerde Franse oesters droegen
een ziekte met zich mee, bonamiasis. Deze ziekte roeide de rest van de
Zeeuwse platte oester uit. Nu worden uit Engeland en Ierland geïmporteerde oesters
“vertroeteld” in het zuivere Zeeuwse water. Lees het artikel in Ambiance december ’08.

Bestuursmededelingen: Nieuwe investeringen

In de bestuursvergadering van 3 december is besloten tot een aantal investeringen en
praktische aanschaffingen in 2009 en wel de volgende;
• Een afwasmachine. Gezien de leeftijd van het apparaat, het aantal storingen, het
ouderwetse stroomverbruik en de kwaliteit van het resultaat, is besloten tot de
aanschaf van een nieuwe gelijksoortige machine.
• Een nieuwe radio/cd-speler. Onlangs is onze locatie bezocht door de controledienst
luister- en kijkgelden. We zijn vanwege de aanwezigheid van een krakkemikkige
radio/cd-speler verplicht gesteld tot betaling. Als we dan toch moeten betalen kunnen
dat net zo goed doen voor een apparaat waar een fatsoenlijke kwaliteit muziek uit
komt.
• Een telefoon. Het bestuur is van mening dat de aanwezigheid van een telefoon met
een voor iedereen bekend nummer de veiligheid en het gevoel van veiligheid ten
goede komt. Bovendien vindt het bestuur het van belang dat onze leden voor hun
‘achterban’ altijd bereikbaar zijn.

Het bestuur van CGZ wenst u heel fijne feestdagen en
een goede jaarwisseling.
Lia Septer, 13 december ’08

