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Mei 2015 

Zondag 10 mei 5u: Scherpenheuvel 

Om 5u vertrekken we aan de kerk van Punt te voet richting Scherpenheuvel 

voor een tochtje van ongeveer 22 km. Begin dus al maar te trainen en zorg 

ervoor dat ge uw benen hebt ingesmeerd. Om 10u wonen we dan de 

misviering bij in de Mariahal. De mensen die met de fiets of auto willen 

komen zijn ook van harte welkom. Achteraf gaan we gewoonlijk nog iets 

drinken met gans de groep en met een beetje geluk zijn er nog enkele 

moedige stappers die ook de terugweg te voet zullen aanvatten. 

Zaterdag 16 mei 15u: Kookles BBQ  

Om 15u starten de deelnemende koks onder leiding van Katrien met de 

bereiding van de sausjes, slaatjes en verrassende gerechtjes. Omstreeks 

17u wordt de bbq aangestoken en zijn de partners/kinderen ook van harte 

welkom. Inschrijvingen moesten eigenlijk al binnen zijn maar als je nog 

interesse hebt kan je altijd nog bellen naar Jan Buyens om te bekijken wat 

nog mogelijk is. (20€/persoon all-in) 

Vrijdag 29 mei 19u30: Startfeest  

Alle bestuursleden en medewerkers zijn van harte welkom om kennis te 

maken met het nieuwe nationale KWB aanbod voor  2015-16. Best wel 

vooraf inschrijven, dus laat ons iets weten als je mee wil gaan. 

Juni 2015 

Zaterdag 6 juni: 17° KWB Jogging en kinderstratenloop 

Het zal opnieuw een druk kermis weekend worden. Hoogtepunt en 

belangrijkste activiteit voor ons als KWB is uiteraard de jogging. We weten 

dat we op een aantal vaste medewerkers kunnen rekenen, maar net als 

vorige jaren hopen we echt dat er ook nieuwe kandidaat-helpers zich 

aanmelden. Dus als je een paar uurtjes vrij hebt dan vinden we wel een 

gepast taakje voor je. We gaan zeker niet vragen dat ge iets tegen je zin 

doet, maar we kunnen je hulp echt gebruiken. (voormiddag alles klaar 

zetten van tenten tot parcours, tijdens de jogging garçons, tappers, 

afwassers, tussentoog, seingevers, … en na de jogging helpen opruimen 

want dan zitten er veel van ons al op hun tandvlees: kwb@geelpunt.be ) 

Even belangrijk is natuurlijk om deel te nemen. Als je zelf niet sportief bent 

kan je zeker je kinderen komen aanmoedigen bij hun deelname! Alle 

kinderen krijgen een attentie voor hun sportieve deelname. 

Deze jogging is onderdeel van het “Geel Loopt” en KWB jogging criterium. 

5 -8 juni: Punt kermis 

Voor alle activiteiten tijdens dit weekend zie affiche op de achterkant. 

Samen met de andere verenigingen van Punt gaan we er opnieuw iets 

fantastisch van maken. 

 

Voorbije Maanden  

April 2015 

Zondag 5 April: Paasgebeuren in de parochiezaal 

Eerst en vooral wil ik de werkgroep gezinsvieringen bedanken voor hun 

medewerking aan deze samenkomst. De opkomst was net als vorig jaar 

misschien beperkt maar hierdoor hadden de kinderen die wel aanwezig 

waren natuurlijk des te meer eieren om te rapen. Op onze website zijn 

uiteraard foto’s en filmpjes te bewonderen. Samen met gezinsvieringen en 

misschien wel andere verenigingen zullen we bekijken hoe we dit naar 

volgend jaar gaan aanpakken. Wat ons betreft zal er zeker en vast nog een 

paasgebeuren zijn volgend jaar. 
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