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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.
Geef ook aan of je al dan niet met de fiets mee rijdt zodat we niet onnodig
moeten wachten bij het vertrek aan de kerk.
Mailtje naar kwb@geelpunt.be + storten van de 8 euro per persoon
Inschrijven via bestuurslid + betalen van de 8 euro persoon.

Mei 2018
Scherpenheuvel
Zondag 6 mei

KWB & KVLV 75 jaar
Zaterdag 12 mei

Zondag 6 mei 5u: Scherpenheuvel
Zoals steeds vertrekken we stipt om 5u aan de kerk van Punt. Als we het
tempo er een beetje inhouden zijn we rond 9u15 in Scherpenheuvel. In
principe ontbijten we dan in café De Ram. Niet-wandelaars zijn ook welkom
om samen met ons een pistoletje te eten of koffietje te drinken. Om 10u is
er de bedevaartsmis in de Mariahal. Aansluitend drinken we dan nog iets in
De Pelgrim. Ook dit jaar zullen een aantal wandelaars de terugtocht te voet
aanvatten. Met een tussenstop in Averbode en Zammel moet dat wel lukken.
Zaterdag 12 mei 18u15: Feest 75 jaar KWB
Alle informatie is terug te vinden op de achterzijde van dit blaadje. De
meesten hebben de uitnodiging ook al per mail ontvangen. Dus niet vergeten
om tijdig in te schrijven voor deze unieke gebeurtenis.
Zaterdag 19 mei 15u: bbq kookles
Reeds een tweetal jaren voorzien we 2 verschillende formules om in te
schrijven. De eerste formule is als deelnemende kok. Deze koks verwachten
we omstreeks 15u. Onder leiding van Katrien worden de sausjes, slaatjes en
gerechten klaar gemaakt. Er zullen ongetwijfeld weer verrassende
nieuwigheden bij zijn. Omstreeks 17u wordt de bbq aangestoken en
verwachten we de andere ingeschreven deelnemers. Iedereen is welkom om
te komen eten. In eerste instantie denken we natuurlijk aan de
partners/kinderen van de koks maar ook andere hongerige zijn welkom. Prijs
is 20€ per volwassene, all-in formule. Inschrijven vóór vrijdag 11 mei. (mail
naar kwb@geelpunt.be met aantal koks/deelnemers)

Voorbije maand

kwb@geelpunt.be
www.facebook.com/KWB.GeelPunt
kwb.geelpunt.be
en ons Rekeningnummer
IBAN BE47 7875 5480 3280

Derde kookles, 2 maart
Tijdens deze les maakten we Uien-Tomatensoep met gebakken ui en spekjes.
Dit was tevens de soep die opgediend werd tijdens onze Quiz. Ze viel
blijkbaar in de smaak want we verkochten meer dan 40 liter. Daarna werden
nog een Carpacciowrap met Parmezaanse kaas en truffelmayonaise,
Ossenstaart met rucolapuree en Rijstpap met koffie en geroosterde
amandelen op tafel gebracht.
KWB Quiz, 3 maart
Met 29 ploegen was de parochiezaal opnieuw goed gevuld. Negen plezante
rondes waren er nodig om de uiteindelijke winnaars te bepalen. Als je op
onze KWB-website doorklikt naar de quiz kan je nog een gedetailleerd verslag
nalezen alsook de foto’s bekijken. Hier geven we nog even de top 3 mee.
1.Mujdani 2.Westelse Flierefluiters 3.FC Stelenbaan. Iedereen nogmaals
bedankt voor jullie deelname en we hopen jullie volgend jaar terug te zien.
Vierde kookles, 16 maart
Tijdens deze les werden de partners uitgenodigd en deden de kookmannen
dan ook hun uiterste best. We begonnen met een assortiment hapjes zoals

Griekse sushi met Cajun Avocado dip, Thai kokos curry humus, Callalelie boterhammetjes,
Lenterolletjes met gerookte zalm en een Paprikatapenade. Daarbij serveerden we een niet-alcoholische
Pompelmoes rozemarijn mocktail of een Zomerfruit– en munt prosecco. Daarna kwam een
Waterkerssoep met een tartaar van Postel. Als hoofdgerecht brachten we een Florentijnse kip en we
sloten af met een Cappuccino chocolademousse. Het spreekt voor zich dat we de grote zaal moesten
gebruiken want we waren met bijna 40 personen. Alle deelnemers hielden goede herinneringen over
aan de lessenreeks die veel te snel voorbijvloog.

