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De pompoensoepDe pompoensoep
...met kobben...met kobben

Pompoenbrood Pompoenbrood 
en cupcakesen cupcakes



  

KaafjeswandelingKaafjeswandeling

60 liter soep60 liter soep



  

KaafjeswandelingKaafjeswandeling



  

Cupcakes versierenCupcakes versieren



  

Cupcakes versierenCupcakes versieren



  

Heksen maquillerenHeksen maquilleren



  

Heksen in tenueHeksen in tenue



  

Hoe smaakt de soep?Hoe smaakt de soep?

De gluhwein in de De gluhwein in de 
thermosthermos



  

Waar liep de wandelingWaar liep de wandeling (5km100 m)? (5km100 m)?

Start  en aankomst :Start  en aankomst :
't Venster (1)'t Venster (1)

Route rolwagensRoute rolwagens

1ste stop :1ste stop :
Reperstraat 149 (2a)Reperstraat 149 (2a)
ofof
Hof De Keyser (2b)Hof De Keyser (2b)

2de stop :2de stop :
Hof Foulon (3)Hof Foulon (3)



  

StartStart : tas pompoensoep met pompoenbrood : tas pompoensoep met pompoenbrood

Pompoenbrood : Pompoenbrood : 

➢ 500 g pompoen stoven en laten afkoelen500 g pompoen stoven en laten afkoelen
➢ 150 g suikker150 g suikker
➢ 1 kg gewone blome1 kg gewone blome
➢ 100g echte boter100g echte boter
➢ een beetje melk om een beetje melk om 

40 g gist op te lossen40 g gist op te lossen
➢ 16g zout16g zout

WerkwijzeWerkwijze : :
½ uur laten rijzen½ uur laten rijzen
in een bol makenin een bol maken
tot 1 uur laten rijzentot 1 uur laten rijzen
25' à 30' laten bakken bij 220°C25' à 30' laten bakken bij 220°C
brood uithalen en op onderkant kloppenbrood uithalen en op onderkant kloppen
->moet hol klinken->moet hol klinken



  

Stop 1 : Hof De KeyzerStop 1 : Hof De Keyzer



  

Stop 2Stop 2 : Hof Foulon : Hof Foulon

Koffie met cupcakeKoffie met cupcake



  

't Venster't Venster



  

't Venster't Venster



  

Den toogDen toog

Wuk bier zoede gie Wuk bier zoede gie 
willn? 'ki der nie van willn? 'ki der nie van 
verstaen.verstaen.



  

Het feestvarkenHet feestvarken

42 jaar op zee gevaren 42 jaar op zee gevaren 
en geen water gezienen geen water gezien



  

Den opkuisDen opkuis



  

KaafkeswandelingKaafkeswandeling

  en wat denkt ge, kunnen we dat volgend jaar herdoen?en wat denkt ge, kunnen we dat volgend jaar herdoen?
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