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April 2019 
Vrijdag 26 april: bezoek huisbrouwerij De Vliet in Ten Aard 

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. Diegene die liever met de 

auto komen verwachten we om 19u15 aan de Aardseweg 171. Jul Molenberghs 

zal ons begeleiden tijdens de rondleiding op de brouwerij. Nadien kan er 

worden nagepraat bij een proevertje. Inschrijvingen dienen binnen te zijn ten 

laatste op vrijdag 12 april en dit alles voor het bedrag van vijf €. Binnenbrengen 

bij bestuurslid of overschrijven op onze KWB rekening.  

Maandag 29 april: Rijbewijslessen, vormingsavond voor begeleiders die 

hun kind zelf willen leren autorijden. (Met wettelijk attest) Details terug te 

vinden op onze website of in bijhorende mail. 

Mei 2019 
Zondag 5 mei om 5 uur: Scherpenheuvel. We vertrekken 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 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. 

Donderdag 9 mei om 20 uur: Lieve Blancquaert en Jef Van Hecke 

Op 24 april 2013 stortte het Rana Plaza-complex in Dhaka Bangladesh in. Wat 

is er ondertussen veranderd en hoe is het met de mensen die de ramp 

overleefden? Jef van Wereldsolidariteit en fotografe Lieve Blancquaert reisden 

naar Bangladesh en brengen hun reisverslag. Tickets kan je aan 7 € bestellen 

via de website van KWB nationaal. (www.kwb.be) Of geef ons een seintje, dan 

plaatsen wij de bestelling voor jou. Dit gaat door in de kerk van Elsum. 

Zaterdag 11 mei om 14 uur: BBQ kookles 

De koks verwachten we om 14u. Onder leiding van Katrien worden de sausjes, 

slaatjes en gerechten klaargemaakt. Om 17u wordt de bbq aangestoken en 

verwachten we de andere deelnemers. Iedereen is welkom om mee te komen 

eten. In eerste instantie denken we aan de partners/kinderen van de koks maar 

ook andere hongerige zijn welkom mits vooraf ingeschreven. Prijs 

20€/volwassene, all-in formule. Inschrijven vóór vrijdag 3 mei. 

(kwb@geelpunt.be met aantal koks/deelnemers) 

Voorbije maand 
Tweede kookles, vrijdag 1 maart  

Tijdens de tweede les maakten de KWB-koks bloemkooltaco’s met gegrilde kip, 

prei-schorsenerensoep met een topping van uitjes en kruidenkaas, Chinese 

koolstoemp met sojasaus en varkenshaasje en een cakepudding met lemon 

curd. Voor de quiz maakten we 30 liter soep en de organisatoren van de KWB 

Quiz kwamen controleren of alles goed was. 

KWB quiz, zaterdag 2 maart  

25 ploegen kwamen opdagen voor in totaal 9 rondes. Teveel om hier alle details 

op te sommen maar op onze website vind je een kort verslag met allerlei 

weetjes en foto’s terug. We geven jullie de top 3 van de ploegen mee. 1. 

Mujdani, 2. Westelse Flierefluiters, 3. De Boskevers 

Derde kookles, vrijdag 15 maart  

We begonnen met old boy scampi quesadillas (eigenlijk een tortilla met scampi 

en spinazie), peterseliewortelsoep met kalkoensnippers, frikadellen gevuld met 

spinaziedip en Portugese custardtaartjes. 

Kookles 4 met partner, vrijdag 29 maart  

Als de partners komen eten is geen enkele inspanning de KWB-keukenpieten 

teveel. Als aperitief waren er 4 hapjes voorzien: kleine gevulde patatjes, 

polenta bruschetta met scampi en spinaziepesto, pannenkoekjes met lente-

uitjes en gemberdipsaus + een pizzakegel dipring; dit alles geserveerd met 

braambessen whiskylimonade of een braambes-vanille mocktail. Daarna 

volgden nog soep met geroosterde bloemkool en bladerdeegwafeltjes, romige 

kip piccatta en mokka panna cotta + Irish coffee sabayon. Het laat zich raden 

dat de nabespreking van de les tot in de vroege uurtjes doorging. 
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