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KWB gaat voor 100 kg minder !
We zijn nu reeds een paar maand verder en we hebben met onze deelnemers toch al een goed resultaat neer gezet.
De kilo’s vliegen er niet snel af maar toch hebben we een mooi resultaat achter de boeg nl. 25.6 kg zijn er reeds af van onze 100 kg minder.
Nu komt wel de moeilijkste tijd eraan, namelijk de zomer en al die
BBQ.
Dus volgers, laat de zomer van deze weken de pret niet bedreven en
denk eraan kwb gaat voor 100 kg minder!
Wij zijn nog altijd goe bezig!

Bewegingsdriehoek

Wil je gezond leven? Beperk het stilzitten en ga voor beweging. In
een gezonde bewegingsmix wissel je zitten, staan en bewegen af.
Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer.
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Wat voorbij is.

Te voet naar Scherpenheuvel
Voor de 28ste keer vanuit Kattenbos te voet naar Scherpenheuvel = 41 km.
Jean Aerts en Jean Pauwels deden alle tochten reeds mee. Willy Daems
moest dit jaar passen wegens nog herstellende van een heupoperatie.
De start was op zondag 5 mei om 1.00 uur aan “De 5 linden”.
Dit jaar zeer vroeg in de maand mei (later zijn er communiefeesten en op 26
mei mogen we naar de stembus).
’t Was echt koud en er werden veel regenbuien aangekondigd.
Diezelfde zondag was er ook nog een degustatiefietstocht van de KWB .
Uiteindelijk zijn we met zes dapperen vertrokken: Theo H., Jean A., Jean P.,
vader Bart en zoon Jens C., Jim S. en niet te vergeten onze volgwagen Erik
D. en zijn vrouwtje Carine M.
En zoals je ziet op de foto, Jean P. ligt met zijn arm in een draagverband, is
een maand geleden geopereerd aan de schouder, maar opgeven (alle 28 keren
op post ) staat niet in zijn woordenboek.
Een paar ‘dafalgannekes’ onderweg om de pijn te verzachten.
Tegen de ochtend had het gevroren, auto‘s naast de weg hadden een stevige
ijslaag op het dak, maar onze tocht verliep vlekkeloos.
Geen druppel regen gehad en na enkele tussenstops kwamen we om 9.30 uur
in Scherpenheuvel aan.
Na een deugddoende douche en lekkere koffie bij de paters gingen we om
11.00 uur naar de mis in de Mariahal.
Nog enkele kaarsjes laten branden en de 28ste keer te voet naar Scherpenheuvel zat erop .
Tot volgend jaar voor de 29ste keer !
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Degustatiefietstocht
5 mei 2019
Op zondag 5 mei 2019 vond
naar goede gewoonte de KWB
Kattenbos Degustatiefietstocht
plaats: een uitje voor het ganse
gezin, met de nodige stops tussenin!
In tegenstelling tot vorig jaar
waren de weergoden ons minder goed gezind, maar toch hielden de donkere en dreigende
wolken de 40 deelnemers niet
tegen om samen met de organisatie de 15 km lange fietstocht mét de
nodige tussenstops aan te vatten.
Met de eerste trappen door de regen, begeven we ons richting ‘Molen’
waar we even schuilen en de eerste
degustatie op ons wacht. Aan een
warme kop koffie of thee met een
speculaascakeje of zandkoekje
warmen we ons op; de liefhebbers
proeven gedurende de ganse tocht
van enkele varianten van het plaatselijke Loemelaer-bier.
Na een korte stop is het humeur
van de weergoden opgeklaard en
nemen we hier en daar tussen de
wolken zelfs een straaltje zon
waar. Tijd dus om onze fiets te
nemen richting de volgende stopplaats: de vijver. Rond het kampvuur worden huisgemaakte ijsjes
geschept. Toegegeven, het was er
niet echt weer voor maar de vanille-, citroen-, stracciatella- en vanille-ijsjes gaan smakelijk naar binnen.
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De magen van alle deelnemers raken stilaan al een beetje gevuld, maar
opgeven doen we niet. De rit naar onze voorlaatste stop brengt ons
naar de ‘vlindervallei’. Een prachtig stukje natuur, waar we genieten
van het zonnetje op ons hoofd en een beker dampende pastinaaksoep
met spekjes. Voor de zoetebekken onder de fietsers is er ook meringue en panna cotta; keuze in overvloed! De kleinsten amuseren zich
met een uitdagend labyrint-spelletje.
Aangezien de namiddag stilaan op zijn einde loopt, trappen we nog
één keer alle kracht uit onze benen richting Hof ten Vrede: onze laatste
stop van deze degustatiefietstocht. We genieten nog even van de zon,
een drankje en een vers gebakken aardbeientaart. Tevreden en voldaan
keren de deelnemers terug huiswaarts.
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Samenaankoop stookolie
Wij kregen 8 offertes binnen :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

0,5889 €/l
0,5965 €/l
0,5971 €/l
0,6065 €/l
0,6149 €/l
0,6191 €/l
0,6240 €/l
0,6259 €/l

Convens
Van Hecke ComfortEnergy
Proxifuel Total
Vanden Dungen
Bruno Mazout
BFuel
Bouts
Bruyninckx-Houtmeyers

De officiële dagprijs op 31/05/2019 was € 0,7256/l voor < 2000 l en €
0,6966/l voor > 2000 l , met de prijs van firma Convens (€ 0,5889/l) deden
we dus een uitstekende zaak.
Ten opzichte van de officiële prijs voor:
> 2000 l een verschil van € 0,1077 /l (4,34 BEF)
< 2000 l een verschil van € 0,1367 /l (5,51 BEF)
De bedongen prijs in december 2018 was € 0,5642 /l
Op 2/06/2019 waren de prijzen gezakt:
2000 l -> € 0,6799/l en 1000 l -> € 0,7091/l
Met onze verkregen prijs toch nog een voordeel van € 0,091/l (3,67 BEF).
In totaal werd er 94.650 l besteld door KWB Kattenbos en Balendijk.
( 39.000 l minder dan in december 2018).
KWB Kattenbos : 46 (in december 67) leden voor 67950 l (39.100 l minder
dan vorige aankoop).
KWB Balendijk : 17 (in december 17) leden voor 26.700 l(100 l meer dan
vorige aankoop).
Een gemiddelde van afgerond 1502 l per deelnemer.
Nu de citernes weer gevuld zijn mag de winter weer langskomen maar eerst
genieten van een zonnige zomer.
Dank aan Philippe voor de hulp bij de verkoop.
En noteer alvast volgende datum in uw agenda:

zondag 1 december 2019.
KWB Balendijk is dan weer aan de beurt om een ‘goede’ prijs te bekomen
voor onze leden.
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Wat komt
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Pompoenenwedstrijd!
Denkt u dat uw pompoen de grootste
is van Kattenbos?

Tot 6 oktober !
Voor meer informatie;
zie website KWB of email lucvanbael@telenet.be

DCM uw meststoffen
Juni/juli:

Bevruchting pompoenbloem

Juli /Aug/sept:

Groei volgen

Pompoen goed leggen

Ziektes verhelpen

Bij de concurrentie eens gaan gluren
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Beste KWB'er,
Het volgende KWB-gezinsweekend vindt plaats van 17 t.e.m. 19 april
2020!!!
Inderdaad we laten het graag nu al weten zodat jullie deze datum tijdig
kunnen prikken.
Voor ons als organisatie blijft de uitdaging nog steeds om beter te doen.
Met de wetenschap dat KWB-Kattenbos en het Eifel gebied fantastisch
goed accorderen zijn we op pad gegaan. En al leek het aanvankelijk een
utopie, we kunnen jullie verzekeren dat onze droom is uitgekomen.
In Neuerburg vonden we een magnifiek hotel waar ze een vijfenvijftig
tal gasten met de glimlach willen verwennen. We hebben dan ook niet
getwijfeld en direct het volledige pand gereserveerd.
Ook mensen met een handicap zijn er van harte welkom.
Met volgende link kunnen jullie er al eens op bezoek gaan:
http://www.euvea.de/barrierefrei-hotel.php
Ondertussen blijven wij verder puzzelen aan een amusant programma om
jullie een onvergetelijk laatste paasweekend te bezorgen.
Meer uitleg in info geven we in één van de volgende Kattebellekes.
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In dit interview gaan we de culinaire tour op
met Sanne Dirx.
Zij werd begin dit jaar de
ste
1 vrouwelijke sommelier van ons land.
Ze is 28 jaar en afkomstig van Kattenbos.

Hoe verloopt zo’n verkiezing?
Je kan je niet kandidaat stellen, je moet voorgedragen worden en dat eerst
op provinciaal niveau. De provinciale winnaars dingen dan naar de titel van
‘Sommelier of the year’. Dit jaar stond de Duitse wijn centraal. Het kwam
erop neer een gerecht uit je eigen restaurant te kiezen dat het best past bij
een bepaalde Duitse wijn. Ik had gekozen voor een Riesling Kabinett Trocken van Selbach Oster. En mijn uitleg overtuigde de jury die bestond uit
sommeliers van toprestaurants zoals Hertog Jan, Hof van Cleve, Comme
Chez Soi... Ja, dan ben je fier!
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Hoelang werk je al in restaurant Cuchara?
In 2014 ben ik in de bediening begonnen. Een jaar later werd ik gastvrouw
en toen de sommelier in 2016 vertrok heb ik de kans gekregen om sommelier te worden in Cuchara van Jan Tournier. Van huis uit was er de interesse
voor de keuken en alles wat daarbij hoort. En ik ben altijd geïnteresseerd
geweest hoe chef-kok Jan smaken uittestte en hoe de vorige sommelier de
wijnkeuze aan de klanten presenteerde. Dat is mijn al doende leerschool
geweest. Eigenlijk heb ik een administratieve opleiding gevolgd en begonnen in een interimkantoor en daarna bij Van Gansewinkel. Een collectief
ontslag bracht me even aan den dop. Ik ben niet bij de pakken blijven zitten en startte dan bij de Spar op Lutlommel. In de slagerij, van hieruit
groeide dan de interesse om zelf een slagersopleiding te volgen. Tijdens
mijn opleiding kwam ik te weten dat ze bij Cuchara iemand zochten. Ik heb
toen mijn kans gegrepen.
En wat is nu het geheim van je succes?
Het is belangrijk om zelf lekker te vinden wat je schenkt, dat helpt en de
combinatie smaak van het gerecht en de bijhorende wijn moet kloppen. “Ik
zal een voorbeeld geven”, zegt Sanne. Bij ons gerecht van sushirol met
ganzenlever, kombu (=Japans zeewier) en sanchopeper en truffel adviseer
ik een Belgische wijn uit Borgloon. Een cuvée pinot die bestaat uit een
blend van Chardonnay (de vatrijping past echt goed bij het vette van de
lever) en pinot blanc en pinot gris (deze laatste zorgt dan weer voor frisheid
en kruidigheid bij de sanchopeper.
Gedreven vertelt Sanne verder over “eet” ervaringen.
Eten met 2 (één koppel) of 4 (2 koppels): dan gaat het dikwijls over het
genieten van het eten en de smaakervaringen. En dat vind ik maar best ook,
want dit is geen dagelijks gebeuren. Zijn de gasten met meer dan 4 personen dan gaat het dikwijls meer om het gezelschap en de gezelligheid dan
om de eetervaring.
70% van de mensen kiezen om te eten met de aangepaste wijnen, zo hebben ze geen keuzestress. 10% drinkt geen wijnen en komen enkel voor het
eten. Rest 20% mensen die bestellen per glas of fles en krijgen dan advies
van ons.
TIP tussendoor van Sanne: een zware rode wijn als aperitief zet je smaakpapillen dicht, dus liefst niet doen!
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Sanne, kan je nog een mythe de wereld uithelpen?
Jazeker, dat witte wijn bij vis moet en rode wijn bij vlees is een fabel. Een
voorbeeld: kalfsvlees met kalfsjus kan perfect met een zware witte wijn
met hout(op vat)rijping, een Bourgogne zou ik zeggen. De meeste witte
wijnen worden op 7°C geserveerd, maar dat kan ook al gechambreerd ingeschonken worden. Alles is afhankelijk van gerecht, druif en buitentemperatuur. Als het buiten 30°C is kan je best een lichtere wijn drinken bij je eten.
Rosé hoort bij de zomer.
“Wijnen die eten nodig hebben” zegt Sanne, dat zijn wijnen met heel veel
tannine. Die horen bij een stoofpot met siroop of waarom niet bij konijn
met pruimen.
En wat schenken we nog uit aan tafel?
“Bedoel je aperitieven of digestieven?” is haar reactie. Naast de witte porto, klassieke champagne of een Gin-tonic is een Geuze bier als aperitief
een mooie opener vind ik. En waarom? Een aperitief mag zuur zijn en zet
alszo je maag open voor wat komen gaat. Mijn persoonlijke voorkeur gaat
niet uit naar een Campari omdat ik die zelf iets te bitter vind. (persoonlijke
smaak mag ook!).
Zelfs saké adviseer ik bij een bepaald gerecht. Soms serveren we sherry of
bier bij een gerecht, we gaan heel uiteenlopend met onze aangepaste
dranken.
Bij Cuchara kies je ’s avonds voor een 12, 14, 16 of 18 gerechtenmenu.
Daarbij horen al snel een vijftal dranken. Dan is voor veel van onze gasten
een pousse café niet meer nodig. Kiezen ze er toch voor gaan ze meestal
voor de klassiekers, Sambuca, Amaretto of limoncello. Persoonlijk vind ik
Whiskey of Madeira toffer om mee af te sluiten.
Zal ik als slot nog een tip geven voor de mannen van de KWB van Kattenbos?
Armenië is de bakermat van de wijn. Vroeger mocht er alleen sterke drank
(brandy) gemaakt worden en dat is nu afgeschaft. Vandaar de opmars van
deze wijnen. Ga zelf maar eens op ontdekking, zou ik zeggen!
Wat opviel tijdens ons interview was de naturel, het spontane, duidelijke en
frisse van Sanne.
Bedankt!
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