
 

Culinair Gilde Zeeland 

Nieuwsflits februari 2013 

 

Van het Bestuur: 

 

Nieuwsbrief herhaalde oproep: 

Heeft u zich al aangemeld voor de Digitale Nieuwsbrief van CCN? 

Het bestuur van CGZ heeft besloten om de e-mailadressen van haar leden niet 

zomaar ter beschikking te stellen.  

Uw mailadres komt niet terecht bij commerciële bedrijven maar u wordt 

aangeschreven door CCN zelf en u kunt op ieder moment uitschrijven 

Dus: als u ook op de hoogte wilt blijven van alle ontwikkelingen op kookgebied 

stuur dan alsnog een e-mail naar info@culinairgildezeeland.nl met als 

onderwerp CCN Nieuwsbrief.  

 

Open dag zaterdag 2 maart 2013 
 

2 maart a.s. wordt er weer een open dag georganiseerd met als doel het 

aanvullen van de maandag- en woensdaggroepen. Op die zaterdag worden er 

met een aantal koks ter plaatse en onder het oog van de bezoekers, kleine 

maar representatieve hapjes gemaakt die moeten aangeven op welke manier 

en welk niveau wij koken.  

Daarvoor hebben we uiteraard koks nodig. Vandaar de vraag aan zowel de chefs als de leden van 

het gilde: bent u geïnteresseerd en bereid zaterdag 2 maart van 11.00 uur tot ca 16.00 (of een 

deel daarvan) te komen koken voor de bezoekers van de opendag? Fijn. 

De deelnemers mogen eventueel (van te voren) hun eigen recept indienen. Deze worden getoetst 

op kwaliteit, representatie of diversiteit. Daarover niet te moeilijk doen, de bedoeling is leuke en 

makkelijk te maken hapjes die aanlokkelijk zijn voor de gasten. Dat mogen ook amuses of 

voorgerechten zijn van de receptuur die we de laatste jaren gekookt hebben. Uiteraard zijn de 

kosten voor de club. De inkoop wordt centraal geregeld. 

Graag aanmelden voor medio februari bij Hans Everaars everaars@zeelandnet.nl 

 

 

Kinderkoken met en door Martin Dekker en Jaap van Weele  

 

nog foto invoegen!!! 

Op zaterdag 5 januari 2013 hebben Martin en Jaap het Kinderkoken 

nieuw leven ingeblazen. Na de geplaatste oproep in de Nieuwsbrief 

meldden zich 15 kinderen aan in de leeftijd van 5 tot 19 jaar. Een 

geweldig aantal.  

Om 11.00 uur was iedereen aanwezig, inclusief enkele ouders en 

grootouders. Voor iedereen was een papieren koksmuts aanwezig met 

daarop de namen. Het was een prachtig gezicht. 

Voor de kinderen was het spannend wat hen te wachten stond. 

Het menu bestond uit: 

- Pompoensoep met een spiesje van mango en tofu; 

- Kiprolletjes met zelfgemaakte tagliatelle; 

- Een tompouce met vanille ijs en appel/rozijnensaus en last but not least 

- Cupcakes 

De taken werden zodanig verdeeld dat telkens twee kinderen de helft van het gerecht moesten 

maken onder leiding van een oudere. 

IJverig ging iedereen aan de slag en het resultaat was verrassend. Niet alle kinderen vonden alles 

even lekker, maar ze waren wel enthousiast over het resultaat. Zelfs het afwassen vonden de 

kinderen een belevenis. 

Ook Jaap en Martin hebben het ook erg leuk gevonden en gaan het zeker herhalen. 

Jürgen Wirtz – bestuurslid van Culinair Gilde Zeeland - heeft een aantal foto’s gemaakt; u vindt 

de foto’s op https://picasaweb.google.com/116850889668383003146 
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In herinnering Wim de Graaf  

Maart 2008 werd Wim de Graaf lid van de woensdag daggroep. We behoefden nauwelijks aan 

elkaar te wennen. Wim was een vrolijke en spontane vent die altijd graag een grapje maakte en 

dat ook nog regelmatig in de taal van onze oosterburen. “ Weten jullie wat er vandaag op de  

Eisenbahn-knotenpunkt-hin-und-her-schieber-angestelten-abteilungs-restaurant-menu-karte 

staat” vroeg hij dan met een olijke lach.  

Hij was altijd geïnteresseerd in wat de ander aan het bereiden was. Dus was je hem als 

kookmaatje wel eens kwijt … “de anderen in de gaten houden”. 

Bij bepaalde gelegenheden maakte Wim foto’s en ons allen van een cd met plaatjes van onze 

inspanningen voorzag. 

  

Begin september 2011 werd Wim ziek. Wat eerst mee leek te vallen bleek half oktober heel 

ernstig te zijn. 

Wim had alvleesklierkanker. In een tijdsbestek van amper zes weken werd een ogenschijnlijk 

lichte aandoening een ongeneeslijke kanker. We waren geschokt.  

Met veel bewondering voor de wijze waarop Wim omging met zijn lot, en hij bovenal zijn vrouw 

Anja wilde steunen, hebben wij, op afstand, het verdere verloop gevolgd. Wim stuurde ons 

regelmatig een berichtje met de stand van zaken.  

10 oktober 2012, ruim een jaar na het eerste bericht van zijn ziek zijn, hebben wij op de 

kookclub “afscheid” van Wim genomen. Met zuurkool (zijn lievelingskost) en een goed glas 

Querciabella. Het was zo Wim het wilde.  

 

Op speciaal verzoek van Wim hebben Martin Dekker en Sam Buijsman samen met 

Patrick Fiers, Gerard Legemaate, Nel Loos, Leonie van Nieuwenhuijzen, Hannie 

Walraven en Jan Zuidgeest onder leiding van Bram Josiasse hapjes voor op 

zijn crematie verzorgd. Op dinsdag 8 januari vanaf zeven uur in de morgen 

zijn ongeveer zevenhonderd hapjes klaargemaakt. Het was een mooie bijdrage en 

zeer door Anja en de kinderen gewaardeerd.  

Uiteraard zal Wim, ergens op een wolk, ons hebben gadegeslagen. Niet zomaar, 

nee daar was Wim de man niet naar, hij zal wel wat aanwijzingen hebben 

gegeven en onze handen hier en daar een beetje hebben gestuurd. 

 

Namens de kookgroep 2e woensdag (dag groep).  

 

Jan Zuidgeest 

 

Lia Septer (awsepter@planet.nl), februari 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


