
 Geel               Punt 

ACTIVITEITENKALENDER 

September 2017 Jaargang 25, Nummer 7 

 

Mosselen of kip 

+ streekbieren 

Vrijdag 22 september 

 

 

 

kwb@geelpunt.be 

www.facebook.com/KWB.GeelPunt 

kwb.geelpunt.be 

en ons Rekeningnummer 

IBAN BE47 7875 5480 3280 

September 2017 
Vrijdag 8 september 17u – 21u: mosselavond (parochiefeesten)  

Dankzij deze parochiefeesten zorgen we met alle Puntse verenigingen voor 

wat extra geld in het laatje van de parochiezaal. Als KWB nemen we 

voornamelijk de touwtjes in handen om de mosselavond vlot te laten 

verlopen. Vanaf 13u zijn alle helpers welkom om de mosselen te kuisen, 

groenten te snijden en de zaal in orde te brengen zodat we vanaf 17u vlot 

van start kunnen gaan.   

Zondag 10 september 11u30 – 14u: restaurant (parochiefeesten) 

Tegen zeer democratische prijzen kan je komen genieten van lekkere soep, 

een hoofdgerecht naar keuze en een lekker dessertje.  

Vrijdag 22 september 19u: algemene startvergadering met 

mosselen of kip en streekbieren 

In september start ons nieuw werkjaar vol interessante activiteiten. En 

uiteraard willen we als KWB dit werkjaar goed inzetten. Naar goede 

gewoonte doen we dit met mosselen en streekbieren. Na het eten geven we 

een overzicht van deze nieuwe activiteiten. Uiteraard passeert het voorbije 

KWB jaar ook de revue. Nadien is er nog voldoende tijd om na te praten of 

zelf nog voorstellen te doen. Inschrijven doe je voor slechts 5€ bij je 

wijkmeester of via een mailtje naar kwb@geelpunt.be. (5€ overschrijven op 

onze KWB rekening met vermelding van je naam) Wel inschrijven vóór 

vrijdag 17 september zodat we voldoende mosselen/kip en bier kunnen 

bestellen. Ondertussen zullen jullie al wel weten dat de partners ook meer 

dan welkom zijn. 

 

Oktober 2017 
Zondag 22 oktober vertrek om 7u45: Daguitstap naar Oudenaarde 

Samen met de KVLV en LG hebben we reeds een bus vastgelegd. Leden 

van deze verenigingen kunnen mee voor 55 euro per persoon. Ten laatste 

op onze startavond van 22 september moeten alle inschrijvingen binnen 

zijn. Zie achterzijde voor meer informatie en details. 

Vrijdag 27 oktober 20u: Whiskytasting 

Bart Van der Avort is voorzitter van whiskyclub Whiskytroef. Hij zal ons 

wegwijs maken in de wereld van de whisky. En uiteraard horen bij deze 

theoretische uitleg ook enkele praktische opdrachten. We proeven namelijk 

6 whiskies; Aberlour 12 yo Double Cask Matured, Ardbeg 10 yo, Bowmore 9 

Shery Cask, Compass Box Spice Tree, Teaninich 10 Years en Woodford 

Reserve Double Oaked. Hierbij zitten zowel geturfde als niet geturfde 

exemplaren, een bourbon en een blended whisky. Tevens zijn de 

populairste whiskyregio’s in Schotland Speyside en Islay hierbij 

vertegenwoordigd. Volgens Bart is dit een mooie selectie voor beginnende 

liefhebbers om te leren wat whisky precies is en wat de verschillende 

termen die op de fles staan exact betekenen. 

Deelname is voor leden 17 euro en voor niet-leden 25 euro. 

 

Voorbije maand 
Fietstocht 4 augustus. 

Van een warme zomeravond konden we helaas niet spreken, maar toch 

was het aangenaam om te fietsen. Met 9 fietsers ging het richting Mol 

Ezaart en Bel, waar de tussenstop werd ingelast. Nadat de inwendige mens 

was aangesterkt ging het opnieuw richting Punt. Al moesten we omwille 

van het reggae festival wel een klein ommetje maken op de terugweg. 
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