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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 ook om een hapje mee te eten. Onze koks zullen 

er alvast voor zorgen dat er de avond nadien ook een lekker soepje kan 
geserveerd worden op de quiz. 

Zaterdag 2 maart vanaf 10u: Dag van de vrijwilliger 

Met een aantal bestuursleden en vrijwilligers rijden we bij goed weer 

met de fiets naar de Teunenberg in Olen. Bedoeling is dat we omstreeks 
10u ter plaatse zijn en eerst de lokale wandeling af te haspelen. Nadien 

nog wat genieten bij de aanwezige ontspanning, hapjes en een drankje 

en dan kunnen we er na de middag volop invliegen met de laatste 

loodjes en voorbereidingen voor onze KWB quiz. 
Zaterdag 2 maart vanaf 19u: KWB quiz 

Alles zou in orde moeten zijn voor de 17e editie van onze quiz. Na wat 

afzeggingen en nieuwe inschrijvingen lijkt het erop dat er 25 ploegen 

zullen deelnemen aan deze editie. Dit zijn er een paar minder dan vorig 

jaar maar zeker niet slecht als je er rekening mee houdt dat dit het 
begin van de krokusvakantie is. Wij zijn er alvast klaar voor en hopelijk 

jullie ook. 

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 zodat de koks de nodige tijd 

hebben om alle gerechten netjes klaar te maken. Mocht er nog iets aan 

dit tijdstip veranderen dan zullen de koks je dit zeker laten weten. 

April 2019 
Vrijdag 26 april: bezoek huisbrouwerij De Vliet 
We vertrekken om 18u30 met de fiets aan de kerk van Punt. We 

schatten dat het ritje naar Ten Aard een 45 minuutjes zal duren. 

Tenminste als we niet te veel tegenslag hebben onderweg. Diegene die 

liever met de auto komen verwachten we omstreeks 19u15 aan de 
Aardseweg 171. Jul Molenberghs zal ons dan begeleiden tijdens de 

rondleiding op de brouwerij. Nadien kan er nog worden nagepraat bij 

een proevertje en waarschijnlijk wel meer dan één. Inschrijvingen 

dienen bij ons binnen te zijn ten laatste op vrijdag 12 april en dit alles 

voor het bedrag van vijf euro. (Binnen brengen bij een bestuurslid of 
overschrijven op onze KWB rekening) Let op, omwille van praktische 

redenen is het maximum aantal deelnemers wel beperkt.  

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 
Eerste kookles, vrijdag 15 februari 

De lessenreeks van dit jaar startte twee weken later dan vorige jaren 

met 16 keukenpieten waaronder 5 nieuwelingen. In het begin tastten 

we een beetje in het duister; ook al omdat meer dan de helft van de 
verlichting in de keuken afgebroken was. Eenmaal dat het probleem 

opgelost was met een alternatieve kerstverlichting konden we van start 

gaan. Onze lesgeefster Katrien had weer voor een lekker maar zwaar 

menu gezorgd. We begonnen met een Kervelsoep met pastinaak en 

gerookte kip. Als voorgerecht was er een Big Mac Loempia en als 
hoofdgerecht Schelvis met gremolata en crunchy puree; eigenlijk puree 

met noten in mensentaal. We sloten af met een verloren croque met 

appelen en café-glacé.  Natuurlijk mocht ook de jupiler met hoppige 

afdronk niet ontbreken. 
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