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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 

Samen met de andere verenigingen van Punt gaan we er opnieuw iets 
fantastisch van maken. Ondertussen moet je de flyer met 
kermisactiviteiten al wel in je brievenbus hebben gevonden. We zien je 
zeker en vast wel op één van die festiviteiten. Vergeet zeker en vast niet 

om maandagavond langs te komen voor de vogelpik per fiets. Een 
klassieker die we vanuit de KWB zeker blijven steunen en een plezante 
afsluiter van een zwaar kermisweekend. 

Donderdag 11 juni om 20u: planningsvergadering 

Om 20u starten we deze vergadering waar we de grote lijnen voor het 
werkjaar 2015-16 uitzetten. Iedereen is welkom op deze vergadering 
want we kunnen zeker en vast nieuwe impulsen vanuit de ganse groep 
gebruiken. Je bent dus meer dan welkom in het klein zaaltje van de 
parochie om samen met ons het nieuwe werkjaar te plannen. Wij zorgen 
alvast voor de versnaperingen! 
 

Voorbije Maanden  

Mei 2015 

Zondag 10 mei, Scherpenheuvel 

Om 5u vertrokken er 9 wandelaars richting Scherpenheuvel. Een iets 
groter gezelschap dan de vorige jaren en dat zorgde ervoor dat ge u 
zeker niet moest vervelen onderweg. Voor we het goed en wel beseften 
zagen we de baseliek al voor ons en konden we aan de laatste meters 

berg op beginnen. Na een paar pistolets en wat koffie waren we klaar 
voor de misviering in de Mariahal. Daar vonden we nog een 12-tal 
Puntenaars die samen met ons nog iets gingen drinken in de Pelgrim. Iets 
voor de middag startten er dan 3 moedige stappers aan de terugtocht. Na 
de versnapering op de lekdreef haakte er nog eentje af waardoor er nog 2 
overbleven die de volledige tocht tot in Punt met succes voltooiden. 

Zaterdag 16 mei, Kookles BBQ  

De zon was eerst niet van de partij maar kwam toch te voorschijn tijdens 
het bakken. Toch dat hield de koks van KWB niet tegen om weer een 
aantal lekkere gerechten op de bbq klaar te maken. 
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