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Juli 2012 
Zondag 1 juli om 13u: Huifkartocht + speeltuin. Voor de jongsten zal de 

huifkar klaar staan aan de kerk. We vragen aan de ouders om met de fiets te 
komen zodat we de huifkar per fiets kunnen volgen richting speeltuin. Mensen 
zonder kinderen zijn uiteraard ook welkom om mee te fietsen. In de speeltuin 
voorzien we een picknick voor alle deelnemers en omstreeks 17u30 wordt de 
terugtocht ingezet. Inschrijven kan bij Kurt of Guy. (KWB-leden 5€, niet leden 
8€. kurtdecnodder@skynet.be, anik.guy@telenet.be  0494/133626 
0484/461370) 

Vrijdag 27 juli om 19u: Fietstocht. Hopelijk is ons “KWB-GoedWeer” 

abonnement nog niet opgebruikt. Dus iedereen op post voor een tochtje van 
ongeveer 25 à 30 km.  

Augustus 2012 
Vrijdag 10 augustus om 18u30: Fietstocht 

Opnieuw halen we ons stalen ros van stal om de Kempense wegen te trotseren.  

31 aug – 2 sept: Parochiefeesten Punt. De details voor dit weekend zijn nog 

niet helemaal gekend. Maar op vrijdagavond zal de KWB alvast instaan voor het 
bereiden van een portie heerlijke mosselen. Iedereen welkom om iets te komen 
eten en uiteraard een handje uit de mouwen te steken. 

Voorbije Maand 
Zondag 6 mei: Scherpenheuvel.  

Om 5u met 4 personen vertrokken aan de kerk van Punt en met 5 te voet 
aangekomen in Scherpenheuvel. Ge moet het maar kunnen. Gelukkig viel het 
weer goed mee en hadden we de wind in de rug. Omstreeks 9u nuttigden we 
ons ontbijt en nadien trokken we richting Mariahal. Daar troffen we nog 
meerdere Puntenaars aan zodat we na de viering met een groep van 14 
personen nog wat konden bijpraten in “De oude pelgrim”. 

Zaterdag 26 mei: kookles BBQ 

7 moedige mannen begonnen omstreeks 15u aan het vrij uitgebreid BBQ menu. 
Al vlug werd duidelijk dat we alle zeilen moesten bijzetten om tijdig klaar te 
raken. Iets na 17u stonden onze echtgenotes en kinderen dan ook ongeduldig 
te wachten op de eerste resultaten. We denken nog steeds dat het warme weer 
de oorzaak was van het feit dat sommige sauzen een beetje te dun waren. 
Want aan de kookkunsten van de keukenpieten wordt niet getwijfeld! 
Uiteindelijk werd het een namiddag met als thema “Te Veel”. Te veel eten klaar 
gemaakt, te veel maar toch lekker gegeten, te veel zon en (te) veel gelachen. 
Kortom met een twintigtal personen een namiddag hard gewerkt en ons goed 
geamuseerd. 

Kermisweekend: Punt pakt uit!  

Als KWB waren wij het ganse weekend betrokken bij de kermisfestiviteiten. 
Uiteraard was voor ons de jogging het belangrijkste. De nieuwe locatie bracht 
een paar praktische problemen met zich mee, maar uiteindelijk verliep alles 
goed en konden 171 volwassenen en 61 kinderen genieten van een meer dan 
geslaagde kermisjogging. 

Zaterdag 9 juni: Kindervissen  

Een 20-tal kinderen onder begeleiding van de papa’s, mama’s en een 
gemotiveerde opa gooiden hun vislijnen met veel enthousiasme in de vijver. Al 
vlug werd er aan de rechterzijde een eerste vis boven gehaald. De andere 
jonge vissertjes bleven natuurlijk niet achter en de race was begonnen. 
Er werd afgesloten met een lekker stuk cake en een hotdog. De mensen van 
jong KWB zagen alleen maar blije gezichten en daar doen ze het ten slotte 
voor.  



 


