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Februari 2019 
Vrijdag 15 februari om 19u: eerste kookles 

We voorzien opnieuw 4 kooklessen. Katrien zorgt voor de juiste 
begeleiding, ingrediënten en gerechtjes. Formule blijft hetzelfde als de 

vorige jaren. Je betaalt 90 euro voor de 4 kooklessen en daar zit alles 

in. Drank, les, eten, plezier. Traditiegetrouw zijn de partners van de 

koks op de laatste kookles welkom om mee te smullen van de heerlijke 
gerechtjes die worden klaargemaakt. 

De data van de andere kooklessen vind je hiernaast terug. Indien je 

niet alle lessen kan volgen dan vernemen we dit graag vooraf zodat we 

het inschrijvingsgeld pro ratio kunnen aanpassen.  
 

Maart 2019 
Vrijdag 1 maart om 19u: tweede kookles 

De quizmasters en hun team komen ook langs om enerzijds de quiz 

voor te bereiden maar toch ook om een lekker hapje mee te eten. 

Zaterdag 2 maart vanaf 19u: KWB quiz 
Wees er snel bij voor deze 17e editie van onze quiz. Het maximum 

aantal ploegen is bijna bereikt en omwille van de beperkte plaats in de 

parochiezaal kunnen we daar helaas niet overgaan.  Dus niet twijfelen 

en inschrijven is de boodschap want op dit moment is er nog plaats 

voor twee ploegen. 
Vrijdag 15 maart om 19u: derde kookles 

Vrijdag 29 maart om 19u: vierde kookles 

Partners zijn op deze laatste kookles welkom om te komen proeven. Zij 

worden rond 21u aan tafel verwacht, maar die details zullen ten 
gepaste tijde nog wel worden doorgegeven. 

 

April 2019 
Vrijdag 26 april: bezoek huisbrouwerij De Vliet 

Hou alvast deze vrijdagavond vrij. Details volgen nog, maar 

waarschijnlijk rijden we met de fiets naar Ten Aard en hopelijk lukt het 
deze keer zonder lekke banden. Daar zal Jul Molenberghs ons de nodige 

uitleg geven over zijn Vliet Tripel, Vliet Spelt en Zeunt. En uiteraard zal 

er ook geproefd kunnen worden van de heerlijke brouwsels. Vertrekuur 

en prijs zullen zo snel mogelijk volgen. 
Maandag 29 april: vormingsavond voor begeleiders die hun kind zelf 

willen leren autorijden. (Met wettelijk attest) Details terug te vinden op 

onze website of in bijhorende mail. 
 

Voorbije maand 
Nieuwjaarsreceptie Geel Punt, zaterdag 12 januari 
Het is steeds moeilijk inschatten hoeveel volk er nu uiteindelijk op de 

receptie was. Het is namelijk een ganse namiddag een beetje een 

komen en gaan van mensen. De belegde broodjes en vers gemaakte 

soep die we hadden voorzien was op het einde van de namiddag alvast 
volledig op. Nogmaals een dikke merci aan alle helpers en verenigingen 

die deze leuke namiddag mogelijk hebben gemaakt. En jullie uiteraard 

ook bedankt voor jullie aanwezigheid.  
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