Goede morgen allemaal, hier een woordje dank eerst en vooral..
Dank U wel aan mijn vrouwtje en mijn kinderen, om mij de mogelijkheid te geven, om dit
allemaal mee te maken en mogelijk te maken..
Dank U wel aan mijn ouders, familie..
Dank U wel aan mijn klanten, omdat het dank zij mijn ervaringen met mijn klanten mogelijk
geweest is om dit te ontdekken, dankzij al jullie adviezen, ervaringen, heb ik de eindjes
kunnen aan elkaar brengen tot een verlenging, een nieuw concept, aan de reeds bestaande
hapjes cultuur...
Dank U wel aan mijn personeel, om mij explosief ondernemend creativiteit bij te staan, en
vol te houden, geen gemakkelijk opdracht om met zo'n doende patroon mee te dromen..alle
dagen van ‘s morgens tot 's avonds laat(‘s nachts)
Dank U wel aan mijn vereniging Keurslagers,collega Keurslagers, klanten van collega
Keurslagers, om mij met veel enthousiasme te steunen..dank u wel
Dank U wel aan Barbecook, om in mij te geloven, en het is voor mij een eer om in jullie
"House of Talent" aan boord te nemen, dank u wel dat ik mijn 20 jaar ervaring en creativiteit
een de wijde wereld mag delen, dank zij jullie professionalisme, zullen jullie de barbecue
wereld nieuw leven inblazen, en dat iedereen volgens jullie missie, simpel genieten, Simply
enjoye, waai...
Dank U wel Vrt crew, dankzij jullie initiatief van programma de bedenkers, heb ik mijn ding
kunnen bekend maken aan het grote publiek, dank u wel daarvoor,...dank u wel aan iedereen
die ook nog vergeten heb, mijn excuses daarvoor...
Kortom ik heb alles gegeven uit dank, en ik heb er echt veel plezier aan gehad...zo te zien aan
de leuke spontane reacties is dat wederzijds...ik maak mensen een stukje gelukkiger, en daar
gaat het hem om bij mij..maar nu begint het echte veld werk...in 2008 komt een prachtig
toestel op de markt, dit was reeds te bewonderen in halve finale, jammer dat de kijkers,
supporters dit niet hebben mogen zien...het zoveelste professionele werk van het hanse
BARBECOOK team heeft er iets prachtig en super van gemaakt, en voor welke prijs," reday
to use box"mijn excuses voor de kijkers en supporters, VRT wil jullie in spanning laten tot
2008...wilden niet tonen, maar het komt er, das het belangrijkste, en dit wereld wijd, ja wij
Belgen mogen niet alleen fier zijn op onze chocolade, frieten, maar nu ook als klein landje,
mogen we rijk aan trots zijn, als straks wereld wijd, dat BELGISCH KLEIN BARBECUETJE
overal te zien zal zijn...waai, zoveel mensen dat wij BELGEN op een leuke manier gaan laten
genieten van da klein ding..Ik voel mij super, dat is echt team werk, DANK U WEL! Sorry
nog een keer voor het niet mogen SMS'en op mij, maar bekijk het zo, 't is heel wat geld
gespaard voor mijn supporters, klanten...ha, ha, ha, typisch Curd!

