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Juni 2011 
Zaterdag 4 juni : 13e Punt - Kermisjogging 

Om 14u00 start de kinderjogging met afstanden van 200m, 400m, 600m of 
800m naargelang de leeftijdscategorie (5 t.em. 12 jarigen).  Alle 
deelnemers krijgen een aandenken.   

Om 15u00 start de Punt Kermis Jogging met afstanden van 5, 10, 15 en 20 
km.  Inschrijven kan vanaf 13u00 in de Vrije Basisschool Top@Punt aan 1 
euro voor de kinderen, 3 euro voor KWB-leden op vertoon van hun lidkaart 
en 5 euro voor niet-leden.  Alle deelnemers aan de kermisjogging nemen 
deel aan een aanwezigheidstombola met mooie prijzen.  Inschrijven kan ter 
plaatse of ook op voorhand via onze website kwb.geelpunt.be. 

Woensdag 8 juni om 19u00 : Invullen belastingbrieven 

De KWB van onze parochie zal, in samenwerking met ACW Geel, in het 
parochiecentrum van Geel-Punt uw belastingbrief invullen. Vanaf 19u00 
zullen de helpers aanwezig zijn. 

Donderdag 9 juni om 20u00 : Planningsvergadering 

Tijdens de planningsvergadering zullen de activiteiten voor het werkjaar 
2011-2012 vastgelegd worden.  Alle goede ideeën en hulp zijn welkom. 

Juli 2011 
Vrijdag 22 juli om 19h00 : Avondfietstocht 

Naar jaarlijkse gewoonte gaan we ook nu weer een stukje van de Geelse 
omgeving verkennen.  Deze fietstocht staat open voor iedereen.  Ook 
kinderen kunnen mee op deze ongeveer 30 km lange tocht met 
verscheidene rustpauzes. 

Voorbije Maand 
Zondag 8 mei : Bedevaart naar Scherpenheuvel 

Twee wandelaars vertrokken bij het krieken van de dag aan de kerk op 
bedevaart naar Scherpenheuvel.  Daar kwamen ze omstreeks 9u aan 
waarna een welverdiend ontbijt volgde.  Tijdens de mis werd een kaars 
geofferd voor de Puntse KWB.  We kunnen er dus weeral een jaar tegen. 

Zaterdag 21 mei : Papierslag 

Niettegenstaande we in het begin dachten dat het een fiasco zou worden 
zaten ’s middags beide containers weer goed vol.  Bedankt aan iedereen die  
papier voor ons buiten zette. 

Zaterdag 21 mei : Barbecue les 

Tien KWB’ers namen deel aan deze speciale barbecue les.  

Topper was wel de hele zalm die we klaarmaakten in krantenpapier; dit was 
iets heel speciaal en zeer lekker.  Daarnaast grilden we nog gemarineerde 
scampi’s en bakten we onze broodjes zelf op de barbecue.  Daarna volgden 
nog een worstgebakje en gemarineerde kip en kotelet aangevuld met 
taboulé met komkommer en munt en rijstsalade met avocado en fijne 
boontjes.  Als dessert was er tenslotte een gemarineerde ananas met 
rooibosthee.   

Het was eigenlijk de bedoeling dat we van alles een beetje zouden proeven 
maar aan het eind van de les hadden we met al die “proevertjes” van 
Annemie toch goed ons buikje vol. 

 


