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1e AWPB in Bakel
Eerste Paasdag. Tweede Paasdag. Meestal komen we met kinderen, partners en kleinkinderen samen voor een gezellige
Paasbrunch. Soms maken wij alles, soms maakt iedereen iets. We verstoppen chocolade eieren en paashazen voor de
kleinkinderen. Het is altijd gezellig. Maar dat gaat niet in deze tijden van besmetting. Wij hadden al het idee om dit jaar
bij elk van onze in Bakel wonende kinderen paaseitjes te verstoppen in de tuin, zodat de kleinkinderen toch aan hun
trekken zouden komen waarbij we tevens de zo broodnodige afstand konden houden. De kinderen borduurden creatief
door op dit plan en zo was de AWPB geboren: de Afstandelijke Walking Paas Brunch.

Om 12uur werden wij verwacht bij onze middelste dochter. Tas met drie plastic
zakken vol eieren en paashazen. Maskers mee en op stap. Vlak voor het huis de
maskers op. Kindjes lachen natuurlijk. Eerst een koffietje met zelfgebakken brownies,
witte chocola en paaseitjes. Daarna eieren en paashazen verstopt en vervolgens de
tweede gang: crostini’s met ham/geitenkaas, met brie/ham/vijgensmeersel, blokjes
kaas, olijven, salami. Alles met mate. Na anderhalf uur werden we verwacht bij onze
jongste dochter. Weer hilariteit vanwege de maskers. Heerlijk asperge soepje,
sandwich, monchou met kersen en tussendoor eieren verstoppen. De anderhalf uur
vliegen om. Tenslotte op stap naar onze oudste dochter, weer hilariteit om de maskers,
koffie, eieren verstoppen, en daarna hapjes: rolletje omelet met zalm/zongedroogde
tomaatjes en ik dacht peterselie, zoete hapjes van havermout/vijgen/mascarpone/
blauwe bessen en kleine kwarktaartjes en dat alles gelardeerd met een wit wijntje of
een Holevoort special nummer 10 die overheerlijk was. Het was een mooie AWPB,
maar we hopen toch op een normalere Pasen volgend jaar.

Naast ons plezier was er toch weer ook rottigheid van het virus: de man van mijn ex-
collega werd vandaag toch met spoed aan de beademing gelegd. Blijft akelig, die
ziekte.


