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Vrijdag 26 maa : Koken met Lief - 19h30
Vrijdag 30 apr:
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Vervolmakingsles over kriekenwijn door Tony

Vrijdag 28 mei : Proeven en bespreken van commerciële wijnen
door Landolium uit Hulshout

Verantwoordelijke Uitgever :
Ann Mellaerts
Varendonksesteenweg 48
2230 Herselt

Vrijdag 25 18 jun : Thema-avond : Chimay-bieren en kazen
( 1week vervroegd ! )

Bank : 733

Zondag 27 jun :

Fietsnamiddag

Zondag 1 aug :

OpenDeurDag te Voortkapel

Vrijdag 27 aug :

Etentje voor de helpers aan de OpenDeurDag

Vrijdag 24 sept : Vervolmakingsles over het vergisten
van bier door Ria / Jos
Dinsdag 5 + 12 okt : Bierbrouwcursus voor beginners
( in regio-samenwerking ) te Westerlo
Zaterdag ?? okt : Appelpersdag
Vrijdag 29 okt :

Zondag 21 nov : Winterwandeling
Jaarevaluatie en afsluiting

Zondag 19 dec :

Kerstmarkt Westerlo

Beste leden,
De lente is in aantocht
Ik zocht
De zon verschijnt
De kou verdwijnt
De lente zit raar in mekaar
Elk jaar

En later volgen nog vele leuke
Leerrijke gezellige bijeenkomsten.

.
Tenzij anders vermeld gaan de
activiteiten door in Palok te Voortkapel om 20 h

- 3530230 - 42

En het kriebelt dan om alles tegelijk te doen
Poetsen, tuinieren, fietsen,…, koken
Wij gaan de lente op ons bord toveren
We gaan een kijkje nemen in de wereld,
Ja , welke wereld ?
Die van wokgerechten, oosterse keuken, fingerfood,
Franse keuken, heerlijk van bij ons,
Laat je verrassen, kom mee doen.

Wijn .....

Vrijdag 3 dec :

Afgiftekantoor :
Westerlo 1

Pierre
D / wwk2010 mrt.pub

Ann

Vrijdag 26 maart : Koken met Lief

Beierse witte kool

Wat gaan we klaarmaken ? Wat zullen we eten ? Wat zal ik moeten
doen ? Het blijft allemaal voor jullie verborgen tot op die
vrijdagavond, wanneer de kookploegen samengesteld worden
en we te horen krijgen wat er op de menu staat.

Ingrediënten
1 witte kool - 1 grote appel - appelwijn - boter - suiker - azijn

Samen zorgen voor lekker eten, dat samen binnenspelen, nadien
opruimen en dan nog (lang) blijven plakken bij pot en pint,
dat allemaal staat er te gebeuren op deze avond.

Opgelet : we beginnen eraan om 19h30 !
Meebrengen : schort, patattemesje en wat vloeibaars in een fles
( biertje , wijntje ) om alles door te spoelen …
Inschrijven is noodzakelijk om te kunnen deelnemen !
( om de nodige aankopen te kunnen bepalen ).dus bel :
014 / 54.66.24 of mail naar lieflaeremans@telenet.be
ten laatste op dinsdag 23 maart.
Om praktische redenen moet de groep beperkt worden tot 25 pers
en we delen weer de kosten van de aangekochte ingrediënten.

Vrijdag 30 april : Vervolmakingsles over kriekenwijn
Als vervolg op de les over rode wijnen, die vooral over druivenwijnen
ging, wordt nu de kriekenwijn nog eens volledig behandeld
door Tony.
Zeker nadat vorig jaar zoveel vlaamse krieken zijn blijven hangen
hebben we ons voorgenomen om dit jaar zeker te proberen om een
"samenpluk" te regelen: een opfrissing over het opzetten van
kriekenwijn is dus zeker op zijn plaats.
Wie nog kriekenwijn liggen heeft kan gerust een flesje meebrengen,
het zal samen met de andere onder de loep genomen worden
en mee zorgen voor een vlot verloop van de avond.

Bereiding
Verwijder de buitenste bladeren van de kool, was haar
en snijd haar doormidden.
Verwijder de stronk en schaaf ze in reepjes. Doe de snippers
in de pan en roer er de geschilde en geschaafde appel door, voeg 3 eetlepels appelwijn en evenveel boter toe, evenals een eetlepel suiker en 2
eetlepels azijn.
Stoof het gerecht, met het deksel op de pan,
op een laag pitje gaar.
Smakelijk
Jos
QUIZ verslag
Met twintig zaten we rond een grote tafel, waarop een aangepaste
"mens erger je niet" was opengeklapt; zo gingen de 3 bestuursdames
onze kennis over bier, wijn, apéro's, likeuren, sterke drank, koffie,
thee en ….testen.
Deden de theorievragen ons soms al vertwijfeld om hulp rondstaren,
dan waren sommige proefopdrachten een onbegonnen opgave voor
de smaakpupillen : probeer bvb zelf maar eens vast te stellen welk
van de drie waterstalen niet in Spa gebotteld is.
Maar de groep zwoegde zich er doorheen; na 4 uren kwam de eindmeet in zicht en konden we eindelijk toegeven dat er nog veel is
dat we niet weten.
Veel dank dus aan Ann, Ria en Kathleen die ons hebben doen inzien
dat verdere studie noodzakelijk is.
P

