
Online 

Kook workshop 
     Wie doet er mee? 
Datum: Zondag 7 februari 2021  

Tijdstip:  Vanaf 14:00 uur 
Voor wie:  Alle deelnemers  

Locatie:  Vanuit je eigen huis 
Eigen bijdrage: € 5,00 p.p. 

Hallo allemaal, 

Helaas laat corona het nog steeds niet toe om live 
activiteiten te organiseren. Na het enorme succes 
van onze online kerst workshop gaan we opnieuw 
een online workshop organiseren. Deze keer gaan 
we gezellig samen koken. 
 
Wat gaan we maken? 
- Courgettesoep of tomatensoep met een  
  uienbroodje  
- Als toetje maken we een: speculaas tiramisu met  
  mandarijn.  
 
Wat gaan we doen? 
- Op vrijdag 5 februari kan er op een afgesproken  
   tijdstip een goodybag worden opgehaald.  
   Locatie volgt. 
- Hierin vinden jullie allerlei ingrediënten die jullie  
  nodig hebben voor de kook workshop.  
- Op zondag 7 februari gaan we om 14:00 uur  
  via Skype met kleine groepjes aan de slag. Onze    
  vrijwilligers staan voor jullie klaar om jullie stap  
  voor stap te helpen. 
- Na afloop van de kook workshop dekken we de  
  tafel om daarna gezellig samen te gaan genieten  
  van onze maaltijd.  

Hoe kan ik mee doen?  
 

Meld je voor woensdag  27 januari aan door 

een mailtje te sturen naar:  

meedoennuenen@gmail.com.  

 

Vermeld daarin de naam van de deelnemer. De 

keuze voor het hoofdgerecht: courgettesoep of 

tomatensoep. 

Hebben wij nog geen Skype naam van jullie 

ontvangen, vermeld deze dan ook bij de  

aanmelding.  

 

Op woensdag 3 februari ontvangen jullie een 

bericht via mail met alle informatie over  

deze gezellige activiteit. Ook wordt er een  

tijdelijke app-groep aangemaakt waarin wij een 

tikkie zullen sturen om de eigen bijdrage over 

te maken. Leuk wanneer jullie vanuit thuis  

foto’s en filmpjes met ons willen delen via  

deze app-groep.  

 

Bij vragen neem gerust contact met ons op.  

 

 

Hebben jullie ook zin in deze smakkelijke activiteit?  

Wij kijken er naar uit jullie weer te mogen verwelkomen.  


