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Deze maand: 
Maart  

 

Vrijdag 6 & 20 maart: Kooklessen  

3de les: Op het programma staat zoals elk jaar de soep voor de quiz 

4de les: We beginnen om 18u30, onze partners komen om 21u00 die 

culinaire vorderingen proeven.  

 

zaterdag 7 maart: 18de KWB Quiz  

De organisatoren hebben hun huiswerk gemaakt. De quiz kan beginnen. 

Als je nog wil inschrijven moet je snel zijn.  

Inschrijven via https://www.geelpunt.be/FormulierQuiz.htm 

 

Woensdag 18 maart: Documentaire Rabot  

De Pastorale Eenheid HH Dimpna en Gerebernus en KWB nodigen u uit 

op de filmvertoning van Rabot, een film over kansarmoede.  

 

April :  

 

Vrijdag 17 april: Whisky tasting 

De tasting start om 20u00 en  bestaat uit 6 verschillende whisky's. Je 

krijgt van elk een proefglas met deskundige uitleg over de herkomst van  

de whisky. 

Kostprijs leden € 15 en niet-leden € 25. Aantal deelnemers is beperkt tot 

20.  

Best inschrijven via kwb@geelpunt.be.  

Voorbije maand: 

 

Kooklessen 07 & 21 februari 

Gewapend met messen, handdoeken en een uitermate goed humeur 

begonnen 16 aspirant-koks aan de 1ste les onder leiding van Katrien en 

haar sous-chef Ali. Op het menu stonden soep van savooikool met spek, 

Koreaanse rundsquesadillas en rog meunière met kruidenpuree. 

Afgesloten werd er, Valentijn in het achterhoofd, met “lieve” 

taartenvelopjes gevuld met warme krieken, afgewerkt met ijs en 
slagroom. Er waren geen klachten .  

 

De 2de les verliep ook zeer vlot. Ditmaal werd er een tomaten-appelsoep 

geserveerd en spinazie pannenkoekjes met een lekkere vulling. Eén van 

onze koks ondervond dat pannenkoeken bakken het best lukt in olijfolie 

en niet in Jupiler. Als hoofdgerecht volgde een stoofpot van konijn met 

Provençaalse kruiden en Dubbele Westmalle. 

De afsluiter was een tiramisu met bokkenpootjes. Ook nu waren er geen 

opmerkingen over het afgeleverde werk. 

 

Donderdag 20 februari: overhandigen van € 250 in Huis de Post 

De bewoners zorgden voor een hartelijke ontvangst, een lekker glaasje 

Cava en een gezellige babbel. Het werd een fijne en dankbare avond 

voor iedereen.  
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