
We beginnen met een wedstrijd - 4 juiste antwoorden leveren een traktaat bij één van de volgende activiteiten.

Nieuwsbrief  : Februari  2021
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  EMELGEM            ,

Beste KWB-vrienden, sint-medewerkers, fietspoolers,

In gewone jaren zou dit een uitnodiging zijn om naar onze nieuwjaarsreceptie te komen.

Die nieuwjaarsreceptie  zal dit jaar evenwel niet lukken. Maar we houden er aan u onze beste wensen 

over te maken voor een voorspoedig en gelukkig 2021.

Dat 2021 een jaar mag worden als een rozijnenbrood. Een goed begin en een goed einde en alles wat er 

tussen zit, is ook goed. Maar het is dan nog eens doorspikkeld met rozijnen om het nog beter te maken.

  

Daarom wordt er in een Emelgemse bakkerij een heerlijk koekenbrood

met rozijnen voor u klaargelegd op zaterdag 30 januari.

De broden (800 gr) worden gebakken in de nacht van vrijdag op zaterdag.

Bij welke bakkers kan u terecht?

- Bakkerij Kris, Prinsessestraat 5 Emelgem

- Bakkerij Vandorpe, Prinsessestraat 137 Emelgem (gesloten op zondag)

- Patisserie Thomas, Vijfwegenstraat 67 Emelgem

Om het werkbaar te houden voor de bakkers moeten we wel een afspraak maken :

U zendt een mail voor 24.01 naar kwb.in.emelgem@gmail.com. Daarin vermeldt u bij welke 

bakker u zal langsgaan. Wie geen e-mail heeft, belt naar 051/31.89.64 (Willy Ghesquiere). 

KWB bezorgt u dan een bon om het brood af te halen.  Zonder bericht of telefoon …geen bon

Eet smakelijk!

KWB Emelgem. 

mailto:kwb.in.emelgem@gmail.com


Beste KWB-vrienden,

Dank voor uw engagement en/of lidmaatschap. Graag hadden we u met uw gezin 
uitgenodigd op ons nieuwjaarsontbijt. Maar corona is de spelbreker. Met dit krentenbrood 
proberen we dat goed te maken.
Als je het dan lekker opsmult, denk eens aan ons ….wij  (het bestuur) gaan alleszins in 
gedachten even bij jullie zijn : preuts op onze ploegen, vereniging en vrijwilligers !
Met de bon in bijlage (zeker meepakken naar de bakker) kan u bij de door u gekozen bakker 
een krentenbrood afhalen op zaterdag 30 januari.

KWB Emelgem



Bon in Raak
In de Raak van januari 2021 
verscheen op pagina 9/10 een 
kortingsbon van €5 voor een door 
KWB Nationaal erkende 
afdelingsactiviteit. Hieronder vallen 
onze uitstappen, busreis, 
sprookjestocht, fietstocht en 
caming Knuffel.

Hopelijk voor u, is hij nog niet bij 
het oud papier beland.

Koken met proefkonijnen

4 proefkonijnen hebben voor ons de gerechtjes uitgetest en hebben de foto's 
van hun gerechtje toegezonden. 

― Engelbert Clarysse

― Willy Ghesquiere

― Jan Werbrouck

― Boris Werbrouck

KWB Emelgem organiseert een wedstijd. Zet bij ieder nummer de naam van het 
proefkonijn.  
4 juiste antwoorden is een traktaat waard op één van onze volgende activiteiten. 
Stuur hiervoor een mailtje naar :

kwb.in.emelgem@gmail.com
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Emelgem

Gelakte kipkotelet met witlof-sinaasappelslaatje  (25 minuten)

Benodigheden (4 pers)

8 kipkoteletten, 2 eetlepel amandelschilfers, 3 takjes rozemarijn, 4 appelsienen, klontje boter

 100 ml vloeibare honing, 50 ml citroensap, 150 ml sinaasappelsap, 50 ml zoete chilisaus,

2 stronkjes witloof, olijfolie

Bereiding

1) Laat de honing met de zoete chilisaus  en het citroen en sinaasappelsap inkoken tot een halfstroperige

laksaus

2) Bak de  2 eetlepels amandelschilfers lichtbruin en rits de naalden van de rozemarijntakjes

3) Spoel 1 sinaasappel en snij in fijne plakjes

4) Bak de kipkoteletten krokant in boter

5) Giet het vet weg en voeg lak en sinaasappelplakjes toe. Kort laten inkoken en verdeel 1 eetlepel 

gebakken amandelschilfers en  de rozemarijnnaaldjes  over de kipkotteletten

6) Snij het witlof in de lengte fijn

7) Pel 1 sinaasappel en snij  in partjes en pers de restende 2 appelsienen uit 

8) Meng de gesneden witlof met de sinaasappelpartjes. Besprenkel met olijfolie en het sinaasappelsap 

en werk af met de  rest van de amandelschilfers

9) Schik de kipkoteletten (met sinaasappelschijfjes en amandelschilfers  … zie 5) op een schotel. Schik het

witlof-sinaasappelslaatje op een ander bordje en serveer samen.

10) Dien op met aardappelpuree (al dan niet gespoten) of kroketten.

Smakelijk !

Tips : 

- Als de partner zich bemoeit omdat je te veel zou smossen in haar (zijn) keuken : laat ze een beetje 

helpen want het kan je veel opkuis besparen…. En …. samen koken kan leuk zijn

- De porties zijn royaal ….



Chocolademousse met bloedsinaasappelsap en koekjes  (4 personen)  

30 min + 2 à 3 uur opstijven

Benodigheden : 

4 bloedsinaasappels, 125 gr amandelpoeder, 5 eieren, 80 gr boter, 125 gr bloem,  250 cl room 35%,  

85 gr suiker, 200 gr pure chocolade-callets

Voorbereiding

-Wrijf 1 (bloed)sinaasappel goed schoon onder heet water en rasp de schil (niet het wit) tot je 1,5 

eetlepel geraspel hebt. (zeste) 

-Schil 2 (bloed)sinaasappels tot op het vruchtvlees. Verdeel in partjes. Pers 2 andere sinaasappels uit. 

De koekjes

-Meng 1 ei, 125 gr amandelpoeder, 80 gr boter en 35 gr  fijne suiker onder 125 gr bloem. Voeg 1 eetlepel

zeste toe.

 -Kneed tot een vast deeg. Wikkel in huishoudfolie en laat 30 min. rusten in de koelkast.

-Maak balletjes van het deeg en schik ze op een bakplaat met bakpapier.

-Maak de balletjes een beetje platter en zet ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde oven op 180 

graden.

De chocolademoes

-Verwarm 1 dl (bloed) sinaasappelsap in een steelpannetje. (sap van 1,5 sinaasappelen)

-Giet de 200 gr pure chocolade-callets bij het verwarmde sinaasappelsap en meng tot de chocolade 

gesmolten is.

-Scheid 4 eieren en klop de eiwitten stijf.

-Klop 0,5 dl room (35% vet) volledig stijf en meng er 2 eetlepels sinaasappelsap en de rest van de zeste 

(1/2 eetlepel) onder. (saus)

-Klop 2 dl room (35%) half stijf

-Klop de eigelen met 50 gr suiker op

-Meng de half opgeklopte room en de gesmolten chocolade met de opgeklopte eigelen.

-Spatel de opgeklopte eiwitten onder het mengsel met een houten lepel en laat 2 a 3 uur opstijven in de 

koelkast

Afwerking

-Lepel een bol chocolademousse op een koekje en werk af met sinaasappelpartjes en de saus. (Eigenlijk 

mag je afwerking naar eigen keuze.)


