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1)Net zoals vorige maand kunnen we in maart nog geen gemeenschappelijke activiteiten
aankondigen.
Tenzij… onze kookaktiviteiten in eigen keuken. Aan het gekook en de wedstrijd van de voorbije maand nam een
aantal van ons leden deel. Goed gedaan zou ik zeggen maar ….slechts één er van kon de wedstrijdvraag correct
beantwoorden. Marc Boucquet ontvangt eerstdaags een leuke prijs.
Hoe kon je tot de oplossing komen : zie ook op website: www.kwbemelgem.be 2021 (linksboven) en vervolgens
nieuwsbrief aanklikken.
-a) De presentatie van proefkonijn 1 is mooi gestructureerd per 3 (analitisch) en doet goesting krijgen : Boris.
-b) Om appelsienenpartjes om te toveren tot oren, zoals proefkonijn 2 dat doet, is er veel fantasie nodig Jan
-c) wie zoals proefkonijn 3, er in slaagt om met chocomousse, een koekje, en appelsienenpartjes een mooie
Picassohaan te maken, heeft artistiek talent: Engelbert
-d) dat hutselpotje van proefkonijn 4 is duidelijk van een enthousiasteling: Willy

2)Deze maand duiken we even in het archief : op maandag 10 maart 2008 kookte de
kookploeg Italiaans
In de Lochting onder leiding van Berenice Wille. Straffe mannen onze kookleerlingen. Een 4-gangenmenu en een
snelcursus Italiaans op een avond was geen probleem. Wel een probleem waren de echtgenoten die vonden dat de
afwas te laat ( te vroeg) gedaan was…. In bijlage vindt u de 4 originele bereidingen van die avond vol culinair genot.
Hier ziet u alvast enkele resultaten van hedendaagse proefkonijnen. Buon appetito !

minestrone met courgette en pasta

tiramisu van de meesterbakker

3) Lekker met Pasen : Paasbroodje met ei
Met Pasen (3 april) is het altijd fijn om met de hele familie uitgebreid te ontbijten of
te brunchen. Ga eens lekker aan de slag in de keuken en neem bijvoorbeeld deze
heerlijke paasbroodjes met ei mee naar de familiebrunch…. En mail ons een
fotootje (doen hé, allé gauw, toe, please ….) naar kwb.in.emelgem@gmail.com.

DIT HEB JE NODIG:
Voor 6 broodjes
•

280 g (brood)bloem

•

5 g gedroogde gist

•

30 g zachte boter

•

2 eieren

•

125 g volle melk, op kamertemperatuur

•

5 g zout

•

5 g suiker

•

6 eieren, voor in het midden van de broodjes

ZO GA JE TE WERK:


Meng de bloem, de gist, de boter, 1 ei, de melk, het zout en de suiker in een ruime mengkom en kneed er een
soepel deeg van. Dat kan met een kneedmachine, met de kneedfunctie van een broodbakmachine of met de
hand.



Leg het deeg in een zeer licht met olie ingevette kom en bedek deze met een theedoek.



Laat het deeg rijzen tot het in omvang verdubbeld is; dat duurt minimaal een uur.



Haal het deeg uit de kom en verdeel het in 12 gelijke stukken. Tip: verdeel het deeg eerst in 2 stukken, deze
stukken weer in 2 stukken en dan elk stuk in 3 gelijke stukken.



Rol elk stukje nu uit tot een rol van 30 centimeter. Bewaar de stukjes en rolletjes deeg steeds onder een stuk
ingevette huishoudfolie of een theedoek, om uitdrogen te voorkomen.



Je hebt 12 rolletjes in totaal. Maak de broodjes door elke keer twee rolletjes te pakken en deze om elkaar
heen te draaien.



Draai de uiteinden naar elkaar toe en ‘verstop’ het punt waar ze samen komen een beetje naar onderen.



Leg de broodjes op een met bakpapier beklede bakplaat. Dek ze af met licht ingevette huishoudfolie.



Prik onder in elk ei voorzichtig een gaatje met een punaise.



Plaats in het midden van elk broodje een ei. Dek weer af met de folie en laat de broodjes opnieuw ongeveer
een uur rijzen.



Verwarm ondertussen de oven voor op de hoogste stand, waarschijnlijk is dat 240 graden.



Je hebt nog één ei over. Scheid de dooier van het wit (het wit gebruik je niet).



Kluts de dooier met een klein scheutje water en smeer de broodjes hier zorgvuldig mee in.



Bak de broodjes 10 minuten in de oven.



Als je middelgrote eieren hebt gebruikt, zouden ze nu hardgekookt moeten zijn. Grote eieren zijn nog een
beetje halfzacht.



De broodjes zijn het lekkerst als de eieren nog een beetje warm zijn.

4) Gevonden in Izine : Vorige jaren deden we daar ook aan mee

5) Voor de prijzen : Kwis uit de oude doos :
Foto 1: Eerste sprookjestocht 2000
In oktober 2000 organiseerde KWB Emelgem de eerste sprookjestocht : De
verdwenen mandelprins. Een 15-tal Emelgemse kinderen waren de acteurs.
Waar vonden we deze acteurs ?
a
b
c

Eigen kweek van de leden
In de Emelgemse basisschool
De jeugdafdeling van Mandelgalm

Foto 2: Emelgem beweegt 2002
In 2002 was KWB trekker bij de fiets en wandeltocht: Emelgem beweegt.
Er kwamen 314 deelnemers op af. Ook andere verenigingen waren
betrokken: KAV, Gezinsbond, Chiro, KVLV, Landelijke Gilden. Wat is de
huidige naam van
KAV : ……………………………..
KVLV : ……………………………

Foto 3: Naar Oostakker 2006
Foto 3: Sinds 2011 gaat KWB jaarlijks op fietsbedevaart naar de
trappisten van Westvleteren. Maar tussen 1995 en 2010 fietsten we
naar Oostakker. Bij welke paters kwamen we daar terecht ?
Bij de ……………………………………….

Foto 4: Eerste knuffelcamping 2007
Foto 4: In 2007 organiseerde KWB Emelgem de eerste knuffelcamping. De
hoeveelste editie komt er aan in 2021 als de coronaregelgeving het
toelaat ?

2021 wordt de …………………………. editie

We verwachten de antwoorden via mail op kwb.in.emelgem@gmail.com. Ofwel drop je je antwoorden in de
brievenbus van Nachtegaalstraat 45 te Emelgem. Er zijn alvast 3 prijzen te winnen.

