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

Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de bus die we heel graag ingevuld zouden 

zien. Wacht dus niet om toch nog in te schrijven. Nog even heel kort het 

programma. Bezoek Centrum Ronde van Vlaanderen, lekker typisch Vlaams 

middagmaal, historische wandeling stadscentrum, bezoek stadhuis met zijn 

wereldvermaarde wandtapijten. 

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. Inschrijving vóór 20 oktober. 

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

November 2017 
Zondag 5 november vanaf 8u30: Ontbijtbuffet 

Vanaf 8u30 tot 11u00 is iedereen welkom in de parochiezaal om te 

genieten van een heerlijk ontbijt. Inschrijvingen dienen vóór 30 oktober 

binnen te zijn bij één van de wijkmeesters. Hou hiervoor ook uw brievenbus 

in de gaten want elke Puntenaar zal de nodige info + inschrijvingsstrook in 

zijn bus ontvangen. Je kan ook inschrijven via het inschrijvingsformulier op 

http://geelpunt.be/FormulierOntbijt.htm. (kwb.geelpunt.be: volw. 8€, 12-

17j 5€, 3-11j 3€ en nog jonger gratis) 

Vrijdag 17 november om 20u: KWB café 

Het concept blijft hetzelfde als bij de vorige edities. Iedereen is welkom om 

iets te komen drinken. Dus ook je buren, familie of vrienden mogen gerust 

afkomen.  Wij zorgen voor een leuke sfeer en je kiest zelf of je gewoon wil 

babbelen of misschien een kaartje leggen. Tot dan. 

20 november of 21 november om 19u30: lessen rijbewijs 

Voor de details verwijs ik graag naar onze website. Het concept is lichtjes 

anders dan de vorige jaren omdat de wetgeving rond vrije begeleiding is 

gewijzigd. Het goede nieuws is dat je na het volgen van 1 lesavond een 

officieel attest ontvangt waarmee je naar het stadhuis kan trekken om het 

voorlopig rijbewijs af te halen. Slechts één gouden raad: schrijf dadelijk in 

want er zijn slechts 30 deelnemers per avond mogelijk en de vorige jaren 

waren er 150 plaatsen beschikbaar. 

Voorbije maand 
Parochiefeesten, 8 en 10 september 

8 September, Mosselfestijn. We hadden met z’n allen even wat tijd nodig 

om er ’s avonds in te komen maar éénmaal warm gelopen verliep alles heel 

wat vlotter en werd iedereen zeer vlot bediend met de mosselen of kip. 

Langs deze weg nog eens een dikke merci aan alle helpers en ook iedereen 

die langs kwam om te eten. Bedankt.  

Startvergadering, 22 september 

Met deze startvergadering zijn we volop vertrokken voor een nieuw 

werkjaar. Eerst lieten we de streekbiertjes en mosselen smaken. Nadien 

passeerden zowel de nieuwe activiteiten als de voorbije KWB-activiteiten de 

revue. Uiteraard konden de 60 deelnemers naderhand nog gezellig 

nakeuvelen en al eens overleggen aan welke activiteit ze zullen deelnemen.  
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