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E-mail:

Straat: Huisnummer:

Postcode: Plaats:
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Vermeld duidelijk je naam, geboortedatum, adres en e-mail-
adres. Alleen volledig ingevulde kleurplaten maken kans 
op een prijs. Na elk  kwartaal maken we de prijswinnaars 
bekend via een mailing. Lees ook alle avonturen van Kenny 
Koken op www.kennykoken.nl 
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KENNY KOKEN
Zoek de 10 verschillen

MAAK KANS OP EEN BIOSCOOPDINERVOOR 4 PERSONEN!
Onder de mooiste en origineelste inzenders verloten wij elk kwartaal een Bioscoop diner voor 4 personen.

”Wat fi jn dat jullie zo snel konden komen!” Kenny Koken viel 
zijn vrienden Timo Toekan en Co de Rups om de hals. ”Ik 
heb jullie hulp vandaag echt heel hard nodig!” Verbaasd 
keek Timo om zich heen. ”Waarom dan?” vroeg hij. ”Er is 
helemaal niemand!” Het restaurant van Kenny was 
helemaal leeg. De tafels waren weliswaar gedekt, maar 
er waren nog geen gasten. ”Ik moet nog opengaan,” 
legde Kenny gehaast uit. ”Bas is in de 
keuken bezig met de laatste voorbereidingen. 
We doen weer live and cooking.”
Live and cooking was een concept waar 
Kenny heel trots op was. Gasten konden 

gewoon aanschuiven aan 
tafel en alles laten koken 
wat ze wilden eten. Live 
and cooking was altijd heel 
erg gezellig en er kwamen 
Hoe zou dit afl open..?!

EEN KONINGSMAAL


