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Juni 2017 
Vrijdag 9 juni - maandag 12 juni: Punt kermis  

Samen met de andere Puntse verenigingen zorgen we voor een goed 

gevuld weekend. Op vrijdag starten we met een kermiscafé, uiteraard in de 

tent. Zaterdag is er in de loop van de namiddag onze KWB jogging. En na 

het grote succes van vorig jaar hebben we opnieuw de Nootoplossing weten 

te strikken om de zaterdagavond muzikaal op te luisteren. Op zondag is er 

opnieuw een kermiscafé voorzien zodat jullie tijdens een bezoek aan de 

kermis ook iets kunnen komen drinken. Op maandag is er de beruchte 

afsluiter van de kermis. Namelijk vogelpik op de fiets. 

Zaterdag 10 juni: 19e kermisjogging 

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

zij 200m-400m-600m-800m. Inschrijvingen vanaf 13u. Wij voorzien voor 

elk deelnemend kind een kleine attentie. Om 15u wordt dan het startschot 

gegeven voor de kermisjogging. (5-10-15-20km) Je hoeft niet super 

sportief te zijn want ieder kan zijn gekozen afstand op eigen tempo 

afleggen. Alle deelnemers doen automatisch mee aan de 

aanwezigheidstombola met prachtige natura prijzen. Deze jogging is 

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

Donderdag 22 juni: planningsvergadering 

Op deze avond stellen we de planning voor werkjaar 2017-2018 samen. 

Het wordt alvast een speciaal jaar voor de KWB van Punt, want we bestaan 

75 jaar en dat zullen we zeker en vast gaan vieren. Dit is een open 

vergadering waarop iedereen welkom is om ideeën of activiteiten aan te 

brengen. 

Augustus 2017 
Vrijdag 4 augustus fietstocht. Details volgen nog. 

Voorbije maand 
Scherpenheuvel, zondag 7 mei 

Zoals voige jaren gaven de kerkklokken het startsein en bij de vijfde slag 

vertrokken we richting eerste hindernis, de fly-over. Maar aan de 

verkeerslichten pikten we eerst nog enkele deelnemers op zodat we met 

maar liefst 15 wandelaars de tocht naar Scherpenheuvel konden 

aanvangen.  Er werd een goed tempo aangehouden maar we zorgden er 

wel voor dat iedereen mee kon. Alle 15 kwamen dan ook omstreeks 9u10 

aan in taverne De Ram. De pistolets en koffie smaakten alvast en daarna 

ging het richting Mariahal waar we samen met nog andere Puntenaars de 

bedevaartsmis meepakten. Na de viering trokken we met zijn allen naar de 

Pelgrim om af te sluiten of om wat moed in te drinken en de terugweg aan 

te vatten. Met 10 stappers en een jong hondje vertrokken we richting 

Averbode waar we een korte pauze namen. Uiteindelijk kwamen we met 8 

wandelaars aan in Punt. Kortom, onze bedevaart naar Scherpenheuvel was 

ook dit jaar een groot succes. Op naar editie 2018!  

PS. 5 van deze 8 wandelaars vertrokken op zaterdag 27 mei voor de zotte 

50 van GHeel. Het was een bloedhete editie maar alle 5 haalden de 

eindmeet. 

BBQ kookles, zaterdag 27 mei  

Acht KWBers schreven zich in voor de les die in de namiddag begon. Later 

sloten nog 6 “proefkonijnen” aan. Het weer was ons gunstig gezind al 

moesten we wel de schaduw opzoeken wegens de felle zon en vielen er ’s 

avonds enkele regendruppels.  Katrien, onze vaste lesgeefster, had voor 

een gevarieerd menu gezorgd zodat iedereen zijn gading vond.  We 

begonnen met een Virgin Ginger Mimosas aperitief. Daarna proefden we 

achtereenvolgens Koolsla, Patatjes in een pakje, Aardappelspiesjes, Bier en 

Honing Kippenspiesjes, Balsamico Champignons, Pesto Scampi, Rund 

Teruyaki Spiesjes, Tzatziki Pastasla, Katcumbari en Gegrilde Perzikken met 

Vanillemascarpone als nagerecht. Tijdens en na de les werd er bij pot en 

pint heel wat besproken. Omstreeks 23u was de activiteit afgelopen 
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vanwege alle koele drank op. 

 


