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MEDEDELINGEN van het Bestuur: 

 

  
Ledenvergadering (begrotingsvergadering)  dinsdag 31 oktober 2017,  
aanvang 19.30 uur in onze Cuisine te Heinkenszand. 
Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.  
Noteert u alvast de datum? De agenda ontvangt u spoedig. 

Het komt regelmatig voor, dat er voor onze Cuisine peuken worden aangetroffen 
na een kookavond. Het is fijn te merken dat iedereen – die rookt – dit niet meer 
binnen doet. Graag verzoekt het bestuur een ieder om de peuken in de afvalbak 
te deponeren i.p.v. op straat. Dank hiervoor!  

Groepen binnen onze CGZ: door verschillende omstandigheden zullen er bij drie kookgroepen veranderingen 
plaatsvinden. Zo zullen – na een lange periode van lidmaatschap – enkele chefs ons gaan verlaten. De redenen 
zijn divers. Dit gebeurt per 1.1.2018. Voor 2 groepen is / wordt een andere chef aangetrokken. De leden van de 
groepen maken vooraf kennis met de aspirant (nieuwe) chef. Tevens worden de 2 bestaande daggroepen – 
door het vertrek van een van de chefs –  samengevoegd. Uiteraard zijn de betreffende groepen op de hoogte 
van deze hiervoor genoemde veranderingen. 
 

 

Zomerschoonmaak van onze keuken: Graag wil het bestuur de leden Lia Verschiere, Peter van 
Strien, Cees Kriekaard, Nando Nijssen en Jan Kuiper bedanken voor het meehelpen aan de 
jaarlijks terugkerende schoonmaak van onze keuken. In een zeer ontspannen en gezellige sfeer 
is er hard gewerkt. Alles is van de plek gehaald, gepoetst, geboend, in de week gezet waar 
nodig etc. etc. Hopelijk kan een ieder vanaf september wederom genieten in een schone 
keuken met de glanzende potten, pannen, van de maandelijkse menu’s. Veel kookplezier 
gewenst. Vragen, ideeën en/of opmerkingen zijn uiteraard welkom bij het bestuur. 
Wijziging reguliere schoonmaak: Zoals een ieder bekend is wordt onze keuken schoongemaakt 
d.m.v. medewerkers van Asito. Echter, het bestuur krijgt/kreeg regelmatig klachten vanuit de 
kookgroepen en/of via de chefs over deze schoonmaak. Dit heeft geleid tot een extra 
vergadering met alle chefs en n.a.v. hiervan is een bestuurlijk besluit genomen. Tevens hoort 
het bestuur graag uw opmerkingen over de schoonmaak. Meld aub al uw bevindingen bij uw 
chef! De chef kan deze dan doorgeven aan het bestuur. Dank jullie wel. 

Bestuursbesluit: met in achtneming van 3 maanden opzegtermijn is  het contract met ASITO opgezegd per        
1 december 2017. In de tussenliggende periode oriënteert het  bestuur zich op andere mogelijkheden / vormen 
van contracten etc. m.b.t. het schoonmaken. Hiervoor zullen ook andere afdelingen van CCN Nederland 
worden benaderd om zo veel als mogelijk is inzicht te krijgen in de mogelijkheden en welke van deze 
mogelijkheden het beste bij CGZ past. Mocht er per 1.12.2017 nog geen definitieve oplossing zijn gevonden, 
dan zal Jürgen Wirtz, lid van het bestuur en kooklid, deze taak op zich nemen, zodat een schone keuken 
gewaarborgd zal zijn. Wij houden u op de hoogte van de vorderingen. En . . heeft u tips of ideeën: voel u vrij dit 
te melden bij de secretaris of via uw chef. 
Secretariaat: Mede om gezondheidsredenen heeft Lia Septer helaas moeten besluiten haar functie als 
secretaris van ons aller CGZ per 1.1.2018 te willen beëindigen. Graag nodigen wij als bestuur kandidaten uit om 
deze functie te willen gaan overnemen per genoemde datum. Lia is uiteraard bereid informatie te verstrekken 
over de inhoud van de functie en de uit te voeren werkzaamheden. Bij overname van de functie is zij uiteraard 
bereid hierbij ondersteuning te geven, indien dit nodig is. Als bestuur zien wij met veel belangstelling uw 
aanmelding tegemoet.  Uw aanmelding zien wij graag tegemoet via …………………………… 
Meenemen van restanten van het gemaakte gerecht: Mocht er een restant over zijn van het gemaakte 
gerecht, dan bent u vrij dit mee te nemen naar huis. Plastic bakjes vindt u in één van de kastjes in het 
keukenblok achterin de keuken, waar de keukenmachines staan. Het is niet toegestaan restanten eten mee te 
nemen in soepkoppen, op borden etc.  



Groepsgrootte en samenstelling menu:  de menucommissie bereidt de receptuur voor 12 personen. Dit is de 
groepsgrootte van de meeste groepen. Verzoek bestuur: indien uw groep op enig moment (eenmalig of 
structureel) kleiner is dan 10 personen, neem dan minstens 1-2 dagen voor uw kookdatum contact op met 
onze inkoper Sjaak de Fouw, mailadres: sjdefouw1@zeelandnet.nl. Zo kan de hoeveelheid worden aangepast 
aan de groepsgrootte en worden de kosten van het maandmenu niet onnodig duur(der). Dank voor uw 
medewerking, mede namens de menucommissie. 

 
 

Le Cuisinier: een nieuw initiatief op het gebied van koken speciaal voor amateur-koks 

 Sinds enige tijd ben ik op de hoogte van een nieuw initiatief op het gebied van keuken. Een kennisplatform 
voor de amateurkok. Dit is genoemd “Le Cuisinier”. 
De initiatiefnemers – zelf amateurkoks – zagen dat het voor amateurkoks (en dus ook voor henzelf) lastig is 
kennis en informatie over ingrediënten, gerechten, bereidingswijzen, grondstoffen en nog veel meer lastig te 
vinden is. Toch is hieraan  wel een enorme behoefte aan is. Koken met kennis van zaken helpt immers heel 
goed om juist beter te gaan koken. En het is natuurlijk leuk om te weten hoe en waarom de dingen werken 
zoals ze werken. 
Soms vind je wel eens informatie, maar deze is vaak versnipperd over het internet te vinden. Daarom dus nu dit 
kennisplatform gecreëerd voor amateurs door amateurs. Er zijn geen kosten verbonden aan uw bezoek / 
deelname aan dit kennisplatform.  
De website is www.le-cuisinier.nl Wel moet je je abonneren, maar dat wijst zichzelf. Op de site staan inmiddels 
wat artikelen, maar gezien het nog korte bestaan is de ontwikkeling van deze kennisbank nog in volle gang.  
Tevens is er een rubriek ‘Te Koop & Gezocht’ waar je de keukenspulletjes die je over hebt kunt aanbieden of 
kunt vragen of iemand toevallig iets heeft wat jij zoekt.  
Ook is er een shop voor ‘lastig te verkrijgen spulletjes’. Dus geen commerciële webshop, maar service voor de 
amateurkok voor net die dingen die je nergens kunt krijgen. Omdat er te weinig vraag naar is, of omdat ze 
alleen in grootverpakking te krijgen zijn.  
Op termijn wordt de site uitgebreid met andere onderdelen, zoals lezingen, excursies, workshops etc. 
Veel plezier met het bezoeken van deze nieuwe site. Als redacteur van deze Nieuwsbrief hoor ik graag jullie 
reactie, zodat we die kunnen doorgeven aan de ontwerpers /initiatiefnemers van deze site. 
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