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April 2017 
Zaterdag 15 april 17u30: Paaseieren rapen (na de viering ± 18u) 

De Paasviering is om 17u30 en aansluitend gaan we paaseieren rapen op 

de speelplaats. Alle kinderen zijn welkom en wij zorgen wel dat er iets te 

drinken en te knabbelen valt. Een activiteit die we samen met het team 

van de gezinsvieringen organiseren en waarop iedereen welkom is. Dit 

jaar heeft de Chiro alvast het initiatief genomen om mee te doen. 

Vrijdag 21 april vanaf 20u: KWB café.  Vorig werkjaar zijn we gestart 

met dit initiatief en ondertussen hebben Landelijke Gilde en KVLV ons 

voorbeeld gevolgd. Dit is net als de vorige edities van KWB café een 

activiteit die open staat voor iedereen. Spreek dus met je buren en 

vrienden af om eens langs te komen. 

Mei 2017 
Zondag 7 mei 5u: Scherpenheuvel.  Net als vorige jaren vertrekken 

we om 5u te voet aan de kerk van Punt. We stappen ± 4,5 uur over de 

22km. De pistolets en koffie nuttigen we waarschijnlijk in café De Ram. 

Om 10u volgt de bedevaartsmis in de Mariahal. Fietsers en 

automobilisten zijn uiteraard ook welkom. Achteraf gaan we nog iets 

drinken in De Pelgrim. Ook dit jaar zullen een aantal stappers de 

terugtocht te voet aanvatten. 

Zaterdag 27 mei 15u: BBQ kookles. Zoals vorig jaar voorzien we 2 

verschillende formules om in te schrijven. De eerste formule is als 

deelnemende kok. Deze koks verwachten we omstreeks 15u. Onder 

leiding van Katrien worden de sausjes, slaatjes en gerechten klaar 

gemaakt. Omstreeks 17u wordt de bbq aangestoken en verwachten we 

de andere ingeschreven deelnemers. Iedereen is welkom om te komen 

eten. In eerste instantie denken we natuurlijk aan de partners/kinderen 

van de koks maar ook andere hongerige zijn welkom. Prijs is 20€ per 

volwassene, all-in formule. Inschrijven vóór vrijdag 19 mei. (mail naar 

kwb@geelpunt.be met aantal koks/deelnemers) 

Voorbije maand 
Vrijdag 3 maart: 3e kookles. Dit keer maakten we 30 liter preisoep 

met brie klaar zodat ook de quizploegen lekkere verse soep konden eten.  

Daarna kwamen nog een cheeseburger croissantring, pizzalookknoopjes 

met dipsaus, een Marokkaans rundsstoofpotje en als afsluiter gezouten 

caramelkokos panna cotta. Je kan aan de quizmasters vragen of het 

lekker was want zij kwamen mee-eten tijdens de generale repetitie. 

Zaterdag 4 maart: 15e KWB Punt Quiz. Onze parochiezaal zat met 27 

ploegen weer afgeladen vol voor een avondje hersen pijnigen maar ook 

voor veel amusement. De opwarmingsronde was al direct een 

trendsetter voor de ganse avond. Mujdani liep 2 punten uit en zou 

tijdens de quiz zijn voorsprong stelselmatig uitbouwen. Zij werden dan 

ook de verdiende winnaars. Voor de 2e plaats was het veel spannender. 

Uiteindelijk wist MobielEx Kwista in de laatste ronde nog van de 2e 

plaats te houden. De quiz bestond uit een opwarmronde, een Cluedo-

ronde, 2 themarondes (kledingstukken en auto’s), een puzzelronde, een 

tegenstellingenronde, een alfabetische fotoronde en een superronde. De 

uitslag, foto´s en nabespreking vind je op www.geelpunt.be. 

Vrijdag 17 maart : 4e kookles. Deze kookles was naar oude gewoonte 

de les waarop we de partners uitnodigden. We begonnen met een 

aperitief naar wens: limoncello prosecco met frambozen (met alcohol) of 

pink not champagne (zonder alcohol).  Daarna volgde nog 

scampiballetjes, groentjes met bieslookdip, Mexicaanse zoete aardappel 

frietjes met een romige chilisaus, soep van pastinaak en gember, 

aardappeltartaar met bloemkool en gerookte paling, zomerse kip uit de 

oven en Mango panna cotta.  Nadien werd lesgeefster Katrien nog in de 

bloemetjes gezet.  Iedereen was het erover eens dat de lessenreeks 

weer voorbijgevlogen was en we kijken al uit naar de BBQ-les. 

mailto:kwb@geelpunt.be
mailto:kwb@geelpunt.be
http://www.geelpunt.be/


 


