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Maart 2017 
Vrijdag 3 maart 19u: derde kookles 

Zaterdag 4 maart 19u30: 15e KWB quiz.  

Zoals eerder gemeld zijn er reeds 30 ploegen ingeschreven. Alle 

bijkomende inschrijvingen komen op een reservelijst te staan. Het zal 

opnieuw een leuke en spannende avond worden. 

Zaterdag 11 maart 9u30: dag van de vrijwilliger 

Het is de bedoeling om op deze dag de vrijwilligers in de bloemetjes te 

zetten. Wij fietsen alvast met een aantal bestuurleden naar de Teunenberg 

om er te genieten van de verschillende activiteiten.  

Vrijdag 17 maart 19u: vierde kookles 

Zoals de traditie het wil worden ook dit jaar de partners uitgenodigd om 

te komen eten.  

 

April 2017 
Zaterdag 1 april: regionale bestuurshappening 

De KWB besturen van Geel worden uitgenodigd voor een bezoek aan het 

project geothermie en nadien gezellig samen zijn met bbq te Mol. 

Zaterdag 15 april 17u30: Paaseieren rapen (na de viering omstreeks 

18u) 

De Paasviering is om 17u30 en aansluitend gaan we paaseieren rapen op 

de speelplaats. Alle kinderen zijn welkom en wij zorgen wel dat er iets te 

drinken en te knabbelen valt. Een activiteit die we samen met het team 

van de gezinsvieringen organiseren en waarop iedereen welkom is. 

Vrijdag 21 april vanaf 20u: KWB café 

Vorig werkjaar zijn we gestart met dit initiatief en ondertussen hebben 

Landelijke Gilde en KVLV ons voorbeeld gevolgd. Dit is net als de vorige 

edities, een activiteit die open staat voor iedereen. Spreek dus gerust met 

je buren al af om eens langs te komen. 

Vrijdag 28 april: bezoek Jul Molenberghs (Zeunt en Vliet) 

Na zijn gezondheisproblemen van vorig jaar heeft Jul ons laten weten dat 

er voorlopig geen bezoeken meer doorgaan aan deze huisbrouwerij. Wij 

vinden dit zeer spijtig maar er zullen ongetwijfeld nog andere 

gelegenheden zijn waarop we een Zeunt of Vliet kunnen drinken. 

 

Mei 2017 
Op zondag 7 mei gaan we te voet naar Scherpenheuvel. Voor diegene die 

willen meewandelen wordt het stilletjes aan tijd om de wandelschoenen 

uit de kast te halen. 

 

Voorbije maand 
Vrijdag 3 februari : eerste kookles 

Twaalf koks schreven zich in voor deze lessenreeks.  Ze vlogen er direct 

in met een stevige maaltijd.  Op het menu stond een soep van witte kool 

met croutons van kikkererwten en curry-olie, een Passendaele 

pannenkoek met verse rozemarijn, een gevulde frikadellenkoek met een 

stampotje met courgette, tomaat en kaas gevolgd door een heerlijke trifle 

met stroopwafels en stoofpeertjes als dessert.  Het spreekt voor zich dat 

niemand van honger en dorst naar huis ging. 

Vrijdag 17 februari : tweede kookles 

Deze keer was de menu iets beter verteerbaar.  We maakten een winterse 

soep met raapjes en camembert, mini Indische frikadelletjes met 

currykokossaus, aardappeltjes en Baileys cookies and cream parfaits. Als 

afsluiter kabeljauw met prei en witbier.  Dit keer waren we goed op tijd 

klaar maar de nabespreking liep wat uit. 
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