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Scherpenheuvel 
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Kookles BBQ 

26 mei 

 

 

 

 

 

 

 

Punt pakt uit! 

1 – 4 juni 

 

 

E-mail:  

kwb@geelpunt.be 

Facebook:  

www.facebook.com/KWB.Geelpunt 

U vindt ons op het Web! 

kwb.geelpunt.be 

Rek. Nr 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

Mei 2012 
Zondag 6 mei om 5u: Scherpenheuvel. Alle moedige wandelaars 

verwachten we stipt om 5u aan de kerk van Punt. Andere geïnteresseerden 

komen best tegen 9u naar restaurant De Ster in Scherpenheuvel waar ze 

samen met de aangekomen wandelaars kunnen genieten van een ontbijt. 

Nadien gaan we naar de eucharistieviering in de Mariahal. (10u) 

Zaterdag 26 mei om 15u: Kookles BBQ. Het bbq-menu van dit jaar blijft 

opnieuw een groot geheim. Gaan we opnieuw verse zalm in krantenpapier 

klaar maken? Enkel Annemie kent het antwoord. We starten alvast met de 

les om 15u. Uiteraard zijn partners en kinderen die dag ook welkom. Hen 

verwachten we omstreeks 17u om te komen meeproeven. (Volw=15€, 

kind=5€) Inschrijven doe je bij Jan Buyens of Guy Verhaert. 

Juni 2012 
Kermisweekend 1 – 4 juni: Punt pakt uit! 
Nog niets gepland voor dat weekend? Daar komt dan nu verandering in 

want samen met de andere Puntse verenigingen hebben we een druk 

weekend in elkaar gestoken. Gewoon teveel om alle activiteiten op te 

noemen. (Muziek, dans, spelen, joggen, …) Daarom stel ik voor om eens 

naar de website van www.geelpunt.be te surfen om alle details te kennen. 

Alle mensen van Punt gaan de volgende dagen ook nog een kleine affiche 

ontvangen met alle details. Vertel het alvast door aan je kennissen. 

Onze belangrijkste KWB-activiteit zal alvast onze jaarlijkse kermisjogging 

zijn. Hiervoor rekenen we natuurlijk op jullie hulp. Dus alle joggers en 

helpers op post die zaterdag. 

Uiteraard is iedereen welkom op alle andere festiviteiten.  

Zaterdag 9 juni: Kindervissen. De plaats waar je die dag moet zijn is 

Hezeschrans 4. Vissen is enkel voor de kinderen en ze brengen liefst hun 

eigen vishengel mee. (De wormpjes worden door ons voorzien) Inschrijven 

doe je bij Jan Mannaerts (janneman1@pandora.be) De kinderen van kwb-

leden betalen 1€, niet-leden 2,5€. 

Voorbije Maand 
Zondag 8 april: Paaseieren rapen.  

De kinderen waren niet te houden nadat er werd verteld dat de klokken 

terug waren uit Rome en stormden naar buiten om de paaseieren te gaan 

rapen. Gelukkig bleef het droog en konden de ouders bij een hartig drankje 

achteraf nog even napraten. 

Vrijdag 13 april: Whiskyproefavond 

Als ik me niet vergis waren we die avond met 19 personen om 6 lekkere 

whisky’s te proeven. Of waren het nu 19 whisky’s en 6 personen? Neen 

hoor, we kregen die avond een zeer deskundige uitleg door mensen die 

duidelijk gepassioneerd waren door whisky en alles wat daarmee te maken 

heeft. 

Vrijdag 27 april: Bedrijfsbezoek Janssen Pharmaceutica.  

Opnieuw een geslaagd en niet alledaags bedrijfsbezoek. Gewapend met 

helm, veiligheidsbril en in witte jas kregen onze 16 KWB-ers een 

deskundige rondleiding op de terreinen van Janssen. Achteraf was er nog 

gelegenheid om na te praten en deze keer werd de Nieuwe Vips als locatie 

uitgekozen. 

 

 


