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Oliebollen

Als je weinig te doen hebt ga je een beetje malen. Dat malen heeft er toe geleid dat ik op de
gedachte kwam om eind dit jaar maar weer eens ouderwets oliebollen te gaan bakken. Meteen
op Marktplaats aan het zoeken geslagen naar een goede gebruikte oliebollen frituurbak voor
weinig. Die kwam ik tegen. Er was er een te koop in Eibergen. Even bellen over de prijs en we
werden het eens. Moest ik dat ding wel ophalen. Dat was toch nog even twee uur rijden maar
ach je hebt alle tijd dus dat moest dan maar. Ik werd naar een bakkerij aldaar geleid op de
Hupselseweg in Eibergen. Bakkerij Weeink. De bakker, Marcel begroette mij vriendelijk en het
ging al gauw over het bestieren van een bakkerij. Hij had zijn bakkerswinkel gesloten en bakte
alleen nog op bestelling. Ik mocht even een kijkje nemen in de bakkerij. Niet al te groot en alle
nodige machines aanwezig. Enige weemoed maakte zich van mij meester. Ik bood hem aan om
hem eens te komen helpen in de bakkerij maar bedacht me op tijd dat het te ver weg is. Dat
heeft toch wel iets zo’n bakkerijtje. Overzichtelijk lekkere baksels bakken op christelijke tijden.
Hij had al kerststollen van 1600 gram gebakken en in de vriezer gedaan. Nu zult u denken dat
het zo tegen de kerst oude droge stollen zijn maar een goede kerststol wordt hier alleen maar
lekkerder van. Maar goed, ik heb nu dus een professionele oliebollenbakbak. Volgende week
vrijdag ga ik alvast oefenen. Ik weet het recept nog uit mijn hoofd want wat heb ik in het
verleden veel oliebollen gebakken. Misschien wel vierhonderdduizend in mijn bakkerstijd. Ik heb
dit even globaal zo uitgerekend. Ik kan er tweehonderdduizend naast zitten maar niet meer. Ik
ga er weer voor. Wat mij betreft bak ik de laatste drie dagen van het jaar 24/7. Ik ben nu nog
jong.
De Cerck, voor al uw oliebollen en appelflappen en beignets. 29, 30 en 31 december 2020
Prettig weekend!

