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Mei 2018
Zondag 6 mei 5u: Scherpenheuvel
Zoals steeds vertrekken we stipt om 5u aan de kerk van Punt. Als we het
tempo er een beetje inhouden zijn we rond 9u15 in Scherpenheuvel. In
principe ontbijten we dan in café De Ram. Niet-wandelaars zijn ook welkom
om samen met ons een pistoletje te eten of koffietje te drinken. Om 10u is
er de bedevaartsmis in de Mariahal. Aansluitend drinken we dan nog iets in
De Pelgrim. Ook dit jaar zullen een aantal wandelaars de terugtocht te voet
aanvatten. Met een tussenstop in Averbode en Zammel moet dat wel lukken.
Zaterdag 12 mei 18u15: Feest 75 jaar KWB
De inschrijvingsperiode is achter de rug. Vanaf nu gaat het in één rechte lijn
richting jubileumviering. Haal je feestkledij al maar uit de kast en begin je
lachspieren maar op te warmen. Tot dan.
Zaterdag 19 mei 15u: bbq kookles
Reeds een tweetal jaren 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. Er zullen ongetwijfeld weer verrassende
nieuwigheden bij zijn. 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 hongerigen zijn welkom.
Prijs is 20€ per volwassene, all-in formule. Inschrijven vóór vrijdag 11 mei.
(mail naar kwb@geelpunt.be met aantal koks/deelnemers)
Zaterdag 26 mei: zotte 50 van Gheel. Kom ons alvast maar aanmoedigen.

Juni 2018
Zaterdag 19 mei
BBQ kookles

Vrijdag 1 juni – maandag 4 juni: Punt kermis
In een notendop. Vrijdag kermiscafé met optreden van De
Retromuzikanten. Zaterdag onze KWB kermisjogging in de namiddag en ’s
avonds kermisbal met optreden van Silverblade. Zondag kan je rustig iets
komen drinken in ons kermiscafé in de kermistent. Ten slotte op maandag
onze wereldbefaamde vogelpik op de fiets.
Woensdag 6 juni vanaf 19u: Invullen belastingformulieren door
Bewegingspunt Geel. Dit jaar mogen we het team van Rony Van
Hemelen ontvangen in onze parochiezaal om diegenen die graag
hulp hebben bij het invullen van hun belastingsformulieren te helpen om
deze in te vullen. Vergeet ook uw identiteitskaart(en) niet want ze gaan
zoveel mogelijk tax on web gebruiken. Ook niet-leden zijn welkom.
Maandag 11 juni 19u30: rijbewijs, extra lesavond voor begeleiders
Tijdens deze lesavond kan je geen attest behalen maar je krijgt wel een
hoop praktische info en tips om je rijbewijs te behalen.

Voorbije maand
kwb@geelpunt.be
www.facebook.com/KWB.GeelPunt
kwb.geelpunt.be
en ons Rekeningnummer
IBAN BE47 7875 5480 3280

Bezoek brouwerij ’t Drankorgel – Vals Paterke, 13 april
18 deelnemers vertrokken met de fiets aan de kerk richting Mol om de
huisbrouwerij van Ivan Geudens te bezoeken. Dit verliep niet zonder
problemen want na goed 3 km hadden we al te maken met een lekke band.
Gelukkig konden we ter plaatse een fiets lenen en onze tocht verder zetten.
In Mol sloten we aan bij diegene die met de auto gekomen was. Brouwer
Ivan bleek een goed verteller te zijn en een enthousiaste brouwer met
bovendien een begrijpende vrouw want niet iedere man mag een brouwerij
installeren in zijn garage. Na de theorie van het brouwen konden we buiten
in een verwarmde tent de verschillende Valse Paterkes proeven: de
Tripel(8,3%), de Goud (5.3%), de Dubbel (8%) en in primeur ook het
Feestbier (7%) dat gebrouwen werd om de vijfde verjaardag van Vals
Paterke te vieren. Omstreeks 23u30 liep ons bezoek ten einde en koerste
iedereen terug naar huis.

