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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) 

 
Juni 2017 
Vrijdag 9 juni - maandag 12 juni: Punt kermis  

Omwille van Pinksteren valt Punt kermis dit jaar een weekje later. 

Opnieuw zorgen we samen met de andere Puntse verenigingen voor een 

goed gevuld weekend. Op vrijdag starten we met een kermiscafé, 

uiteraard in de tent. Zaterdag is er in de loop van de namiddag onze 

KWB jogging. Na het grote succes van vorig jaar hebben we opnieuw de 

Nootoplossing weten te strikken om de zaterdagavond muzikaal op te 

luisteren. Op zondag is er opnieuw een kermiscafé voorzien zodat jullie 

tijdens een bezoek aan de kermis ook iets kunnen komen drinken. Op 

maandag is er de beruchte afsluiter van de kermis. Namelijk vogelpik op 

de fiets. 

Zaterdag 10 juni: 19e kermisjogging 

Om 14u starten we met de kinderjogging. Afhankelijk van de leeftijd 

lopen zij 200m-400m-600m-800m. Inschrijvingen vanaf 13u. Wij 

voorzien voor elk deelnemend kind een kleine attentie. 

Om 15u wordt dan het startschot gegeven voor de kermisjogging. (5-10-

15-20km) Je hoeft niet super sportief te zijn want ieder kan zijn gekozen 

afstand op eigen tempo afleggen. Alle deelnemers doen automatisch 

mee aan de aanwezigheidstombola met prachtige natura prijzen. Deze 

jogging is onderdeel van het “Geel Loopt” en KWB/Falos jogging 

criterium. 

 

Voorbije maand 
Paaseieren rapen, zaterdag 15 april 

Ook dit jaar gaven de paasklokken het signaal dat de kinderen mochten 

starten met het zoeken van de eitjes. De papa’s en mama’s konden 

ondertussen gezellig wat bijpraten bij een pintje of frisdrank. Gelukkig 

werden niet alle paaseitjes gevonden zodat wij er ook nog een paar mee 

naar huis konden nemen. 

KWB café, vrijdag 21 april   

Best wel veel volk in ons KWB café. Zowel jong als minder jong waren er 

aanwezig en iedereen had zo zijn manier om het gezellig te maken. De 

voorziene kaartspelletjes waren al snel in gebruik en ook de pitjesbakken 

werden al vlug in beslag genomen. De meesten kwamen echter gewoon 

een pintje drinken en wat bijpraten.  Iedereen bedankt om erbij te zijn 

op deze gezellige avond. 
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