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Kooklessen

Maart 2018:

2/3, 16/3

KWB QUIZ
Zaterdag 3 maart

Vrijdag 2 maart 19u: derde kookles
De werkgroep van de quiz komt deze avond proeven van de klaargemaakte
gerechtjes. Dat doen ze natuurlijk niet zomaar want het team overloopt die
avond nog eens snel de ganse quiz.
Zaterdag 3 maart 19u30: 16de KWB quiz
Opnieuw volledig uitverkocht. We kijken ernaar uit om alle 30 ploegen een
leuke en spannende avond te bezorgen. Begin alvast maar te blokken.
Actualiteit, sport, muziek, wetenschap, … Alles zal aan bod komen.
Vrijdag 16 maart 19u: vierde kookles
Op deze avond worden de partners uitgenodigd om te komen proeven van
de meesterwerkjes. Ik hoop alleen dat Jan de grote zaal heeft gereserveerd
want in het klein zaaltje gaan we niet iedereen een gezellig plaatsje kunnen
geven.
Paasgebeuren: deze activiteit wordt geschrapt.
Omdat er dit jaar geen gezinsviering is en ook omdat de opkomst de
voorbije jaren niet zo denderend was gaan we deze activiteit dit jaar
schrappen. Misschien komt er volgend jaar wel iets anders in de plaats.

April 2018

Bezoek ‘t Drankorgel
Vrijdag 13 april

Vrijdag 13 april 19u: Bezoek brouwerij ’t Drankorgel (Vals Paterke)
We vertrekken om 19u aan de kerk van Punt met de fiets. Normaal is het
45 minuutjes rijden tot in Ezaart. Diegene die dus niet mee willen/kunnen
fietsen worden omstreeks 19u45 aan de Geelsebaan 31a in Mol verwacht.
We vragen om vooraf 8 euro te storten op onze KWB rekening of dit bedrag
binnen te brengen bij één van de bestuursleden. Hiervoor krijg je ter
plaatse de nodige uitleg omtrent hun brouwproces maar natuurlijk ook de
nodige proevertjes + hapjes op basis van hun biertjes. Inschrijvingen
dienen binnen te zijn vóór woensdag 11 april en het maximum aantal ligt
op 20 personen.
Mailtje sturen naar kwb@geelpunt.be + storten van de 8 euro per persoon
Inschrijven via bestuurslid + betalen van de 8 euro persoon.
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Eerste kookles, 2 februari
Maar liefst 19 KWBers, waaronder een halve voetbalploeg, schreven zich in
voor de lessenreeks van dit jaar. Om iedereen wat werk te geven had onze
vaste lesgeefster Katrien voor een vijftal gerechten gezorgd. We maakten
achtereenvolgens Groentevelouté met Père Joseph kaas, Tomaat met
mozzarellamousse, Kalkoengehaktbrood met courgetten met gratin
dauphinois met rode pesto, en sloten af met een caramel apple triffle en
een Brownie wafeltje met aardbeiensiroop; dit alles overgoten met “enkele”
flesjes Jupiler.
Tweede kookles, 16 februari
Dit keer ontbraken er enkelen zodat we het met een gang minder moesten
stellen. Toch maakten we nog Wortel/Kersttomatensoep met rode curry,
Pannenkoeken met prei, noten en Gouda met komijn, Zweedse smeus en
Pina Collada Pie in a jar. Niettegenstaande de eenvoudige ingrediënten die
we gebruikten werden het toch twee heerlijk maaltijden. De sfeer zit goed
in de groep en tijdens de afsluitende vergadering wordt er nogal wat
afgelachen.

