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April 2016 
Vrijdag 8 april vanaf 20u: 3° KWB (dans)café  

Onze beroemde/beruchte DJ Dirk gaat in eerste instantie zorgen voor wat 

achtergrondmuziek. Afhankelijk van de aanwezigen en de verzoekjes kan dit 

uiteraard omslaan naar disco of gewone dansmuziek. We gaan dus 

veiligheidshalve een beetje plaats voorzien voor een dansvloer. Blijf dus vrijdag 

niet in je luie zetel zitten maar kom af naar de parochiezaal voor een gezellige 

avond samen met je buren of kennissen. Iedereen is welkom, de inkom is 

gratis en drank is er aan zeer democratische prijzen. KWB sfeer en gezelligheid 

zijn gegarandeerd!! 

Zaterdag 9 april 14u-17u: kindervissen 

Diegene die twee jaar geleden mee geweest zijn weten de locatie nog wel te 

vinden. Je rijdt dus achter houthandel Lavrijsen en in plaats van linksaf naar de 

brug van Stelen te rijden sla je rechtsaf. Daar zal je wel een paar auto's en onze 

KWB vlag zien staan. Mochten er pappa's/mamma's zijn die ook graag komen 

vissen (zonder hun kinderen) dan mag dit uitzonderlijk dit jaar ook. De regels 

blijven hetzelfde. Vooraf inschrijven en 1€ per persoon te betalen.(mail naar 

kwb@geelpunt.be)  

Zondag 24 april 8u aan kerk Punt: wandelen Meerhout-Berg 

Vrijdag 29 april 19u: Bezoek aan Jul Molenberghs (Zeunt & Vliet) 

We moeten rond 19u op Ten Aard zijn en vertrekken om 18u40 aan de kerk van 

Punt (auto). Bij goed weer zal er ook een ploeg met de fiets vertrekken en zij 

komen om 18u15 aan de kerk van Punt samen om richting Ten Aard te fietsen. 

Leden betalen 5€ (1 consumptie inbegrepen) en inschrijven is verplicht. 

(kwb@geelpunt.be) Jul zal ons de geschiedenis van de huisbrouwerij en zijn 

bieren vertellen. En dit zal hij zeker op een zeer smakelijk manier doen. 

Mei 2016 
Zondag 8 mei 5u: Scherpenheuvel 

De wandelaars starten om 5u stipt aan de kerk van Punt.  

Zaterdag 21 mei:BBQ lessen 

Details volgen nog maar de formule blijft hetzelfde als de vorige jaren. We vragen 

ons alleen af of er misschien niet meer geïnteresseerden zijn om gewoon te 

komen eten?? Met 8 chef-koks achter de bbq moet dat wel lukken. Laat dan ook 

een mailtje naar ons!! (kwb@geelpunt.be ) Onze richtprijs blijft 20€ per persoon 

all-in. 

Voorbije maand 
Zaterdag 5 maart: 14° KWB QUIZ 

Dit jaar kregen we geen verrassing als overwinnaar. Met 1 team aan de start dat 

in de top 200 van Belgische quizploegen staat gerangschikt was het geen 

verrassing dat het team "De Septische Putten" met de overwinning ging lopen. 

Ze kregen de overwinning echter niet cadeau want onze vaste deelnemers "Mix 

Team" en "Westelse Flierefluiters" bleven de ganse quiz zeer dicht in de buurt en 

in het eindklassement eindigden ze respectievelijk op 4 en 5 punten. 

Nogmaals dank u aan al onze helpers voor die avond!! 

Vrijdag 25 maart: Een puber in huis. 

De spreker kwam misschien een beetje traag op gang maar wat ons betreft een 

geslaagde avond. Afwezigen hadden ongelijk. 

Zaterdag 26 maart: paaseieren rapen 

Best wel weer een leuke activiteit om na een paasviering nog eens kort met 

mekaar samen te komen en wat bij te praten. Nogmaals dank u voor de 

werkgroep van de gezinsvieringen voor hun inzet gedurende het ganse jaar en dat 

wij daar met Pasen een beetje van mogen meeproeven. Voor ons als KWB blijft dit 

een activiteit om aan te tonen dat wij absoluut met de andere Puntse 

verenigingen willen samen werken. 
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