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Mei 2016 
Zaterdag 21 mei: 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 + andere ingeschreven deelnemers 

(eters) van harte welkom. (20€/volw persoon all-in) Inschrijven vóór maandag 16 

mei. (mail naar kwb@geelpunt.be met aantal koks/deelnemers) 

Vrijdag 27 mei 19u30: startdag voor bestuursleden te Malle 

Zaterdag 28 mei 6u30: zotte 50 van Gheel 

Geef gerust een seintje als je ook gaat deelnemen. Misschien kunnen we nog iets 

regelen om samen te vertrekken. Dat maakt het wandelen de eerste kilometers 

alvast veel aangenamer. 

Juni 2016 
Vrijdag 3/6 t.e.m. maandag 6/6: Punt kermis 

Voor het ganse programma verwijs ik naar de website of de affiches die je de 

komende weken nog wel zult tegen komen. (Jonge DJ’s Night, kermisjogging, bal 

met de Nootoplossing, DJ Dirk, vogelpik met de fiets) Kortom voor elk wat wils. 

Zaterdag 4 juni: 18° KWB jogging en kinderstratenloop 

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

200m-400m-600m-800m. Inschrijvingen vanaf 13u. Kom zeker op tijd om in te 

schrijven want daar durven de laatste jaren nogal eens lange wachtrijen ontstaan. 

We proberen voor elk deelnemende kind een kleine attentie te voorzien. 

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

20km) Alle deelnemers doen automatisch mee aan de aanwezigheidstombola. 

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

Zoals alle jaren zijn wij met het bestuur en enkele vaste medewerkers de ganse 

dag in de weer om alles in goede banen te leiden. Alle hulp, al is het maar voor 2 

uurtjes, is welkom. (graag een seintje aan kwb@geelpunt.be)  

Donderdag 16 juni 20u: planningsvergadering voor werkjaar 2016-17 

Iedereen welkom om te komen meedenken en voorstellen te doen. 

Voorbije maand 
Vrijdag 8 april: 3° KWB (dans)café  

Als we de planning voor volgens werkjaar opstellen zullen we toch een keer iets 

meer rekening moeten houden met de schoolvakanties want blijkbaar trekken er 

toch veel mensen op uit tijdens dit verlof. Het is dan ook bij wat achtergrond 

muziek gebleven en hierbij moeten we concluderen dat de allereerste KWB café 

het meeste volk lokte. Niettemin was het opnieuw heel gezellig. 

Zaterdag 9 april: kindervissen 

Er waren niet zoveel kinderen en ouders of grootouders afgezakt naar de 

Brandemolenstraat in Stelen maar diegenen die er wel waren konden regelmatig 

een visje bovenhalen bij een prettig lenteweertje. Surf zeker eens naar onze 

website om de foto’s te bekijken. 

Vrijdag 29 april: Bezoek aan Jul Molenberghs (Zeunt & Vliet) 

Dit bezoek kon helaas niet doorgaan vanwege gezondheidsproblemen van Jul zelf. 

Zondag 8 mei: Scherpenheuvel 

Om 5u zijn we met 8 wandelaars vertrokken naar Scherpenheuvel. Het 

schitterende weer zorgde ervoor dat de kilometers volgens planning werden 

afgehaspeld. Zelfs een schoenenwissel net voor Averbode kon ons niet 

tegenhouden om toch rond 9u15 in Scherpenheuvel aan te komen. Daar hebben 

we snel een pistolet met koffie genuttigd om daarna naar de Mariahal te gaan 

voor de viering. Zoals de traditie het wil waren er nog andere Puntenaars afgezakt 

naar Scherpenheuvel. Sommigen met de fiets en de rest met de auto. Dat maakte 

dat we nadien met een 20-tal personen iets konden gaan drinken in De Pelgrim. 

Alle 8 de stappers vertrokken richting Averbode waar we rond 12u45 arriveerden. 

Toen was mijn kous af want het werd al behoorlijk warm. Ik vermoed dat er toch 

een 3-tal wandelaars helemaal tot in Punt zijn gewandeld. Kortom deze 

wandeltocht wordt alle jaren weer iets populairder.  (Foto’s zie website) 
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