
16e Nieuwsbrief Internationaal Koken PostaanZee donderdag 12 maart 2020 …..Bonen
Een mooie avond was het wel: de rats-kuch-en-bonenavond, 
oftewel “bonen uit alle windstreken”

Het heeft even geduurd voordat ik aan het schrijven van deze
Nieuwsbrief toekwam. 
Het corona-virus heeft ook Nederland stevig in de greep. 
We beleven een vergaande “sociale onthouding”, voorlopig
kunnen de activiteiten bij PostaanZee dan ook geen doorgang
vinden. Dat is spijtig, maar ik hoop, dat we uiteindelijk met
elkaar op een gezondere manier in het leven zullen staan. 
Zeker is, dat de samenleving stevig zal veranderen: hopelijk ten goede.
Dus of, wanneer en hoe we het project Internationaal Koken bij PostaanZee kunnen 
voortzetten, dat zal te zijner tijd bekend gaan worden. Het kookteam houdt een lange pauze!

Het soldatenlied werd door Renske gezongen en door Rita en Ton muzikaal begeleid. 
Alle 44 aanwezige gasten en koks zongen enthousiast mee. En dan het menu van de bonenavond.

Voorgerecht
Renske maakte thuis een voortreffelijke kippensoep

Hoofdgerechten
Vegetarische gele linzen currygerecht door Joanne, thuis

Chili con Carne met gehakt door Wil, thuis Helaas geen
Grauwe erwten, maar capucijners met spekjes en piccalilly door Carolijn bij PaZ

alles geserveerd met rijst door Carolijn, thuis voorbereid

Bijgerechten

Groene en een kool salade – op vegetarische basis door Rita en Ton, thuis (recepten achterop)

Nagerecht

Natte cake met vanille vla, chocolade vlokken en kers

Wanneer de volgende Internationale Kookavond bij 
PostaanZee is, is onbekend. 
Als iedereen zich aan de afspraken houdt, kunnen we 
hopelijk snel weer voor u gaan koken.
De aanmeldingslijst van april, deels gevuld, blijft “geldig” 
tot en met de eerstvolgende avond. Afmelden kan, 
desgewenst kunt u uw bijdrage ad €6 terugontvangen. 

Rest me nog u allen – namens het Internationaal Kookteam –
een goede gezondheid toe te wensen.

Correspondentie en vragen bij carolijnhs@gmail.com
Egmond aan Zee, 25 maart 2020

Rats, kuch en bonen
is het soldatendiner.
Rats, kuch en bonen

Doe daar je maaltje maar mee.
Vree is ons streven, 

vrijheid van grenzen tot strand.
Hollandse soldaten levenin het

vaderland.
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Recepten Rita en Ton

Groene salade.

IJsberg sla
Dit alles wordt in reepjes en blokjes gesneden en gemengd met een dressing van appelazijn, 
rode ui, olijfolie
komkommer
bleekselderij
tomaat
appels

Koolsalade

Witte kool fijn gesneden
Dit alles mengen en een nacht in de koelkast laten staan.
geraspte wortel
suiker
mayonaise
volle melk
karnemelk
appelazijn
uitgeperste citroenen
peper en zout
olijfolie
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