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Juni 2018 
Vrijdag 1 juni – maandag 4 juni: Punt kermis 

In een notendop. Vrijdag kermiscafé met optreden van De Retromuzikanten. 

Zaterdag onze KWB kermisjogging in de namiddag en ’s avonds kermisbal 

met optreden van Silverblade. Zondag kan je rustig iets komen drinken in 
ons kermiscafé in de kermistent. Ten slotte op maandag onze 

wereldbefaamde vogelpik op de fiets. 

Woensdag 6 juni vanaf 19u: Invullen belastingformulieren door 

Bewegingspunt Geel. Dit jaar mogen we het team van Rony Van Hemelen 
ontvangen in onze parochiezaal om diegenen die graag hulp hebben bij het 

invullen van hun belastingsformulieren te helpen om deze in te vullen. 

Vergeet ook uw identiteitskaart(en) + pincode niet want ze gaan zoveel 

mogelijk tax on web gebruiken. Ook niet-leden zijn welkom. 
Maandag 11 juni 19u30: rijbewijs, extra lesavond voor begeleiders 

Tijdens deze lesavond kan je geen attest behalen maar je krijgt wel een hoop 

praktische info en tips om je rijbewijs te behalen. 

Donderdag 21 juni: planningsvergadering 

Met het bestuur maken we een planning voor het nieuwe werkjaar. Heb je 
ook een idee voor een leuke activiteit, laat het ons dan weten of kom gewoon 

af naar het klein zaaltje van de parochiezaal. We bekijken alle voorstellen en 

maken er samen een mooie volle KWB kalender van. 

 
Voorbije maand 
Scherpenheuvel, 6 mei 

Met zeven wandelaars vertrokken we aan de kerk. Aan de verkeerslichten 

sloten er nog eens vier aan zodat we met 11 aan de fly-over konden 
beginnen. Zo ’s morgens vroeg was het best wel fris en aangenaam 

wandelweer. En voordat we in Averbode waren was ons aantal nog eens 

aangedikt met 2 extra stappers. Zoals gepland kwamen we iets na 9u aan in 

Scherpenheuvel. Nog snel een paar pistolets binnen spelen en dan richting 
Mariahal. Tijdens de viering had ik nog niet alle Puntenaars opgemerkt maar 

toen we nadien nog iets gingen drinken in de Pelgrim telde ik toch 25 

personen in totaal. Rond half twaalf vertrokken we met 8 richting Averbode 

om uiteindelijk met vier verder te stappen naar Geel. Door de hitte waren die 
laatste kilometers toch nog vrij lastig. Maar eind goed al goed. 

Feest 75 jaar KWB, 12 mei 

Eigenlijk hadden we niets anders verwacht. Als je 75 jaar lang kan oefenen 

om feestjes en gezellige bijeenkomsten te organiseren, dan moet het ook 

deze keer wel lukken. Ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken en 
voor de mensen die ik ondertussen al heb gehoord. Het was een zeer 

geslaagde avond. Zowel het verzorgde buffet als de stand-up comedians 

waren dik in orde. Langs deze weg wil ik ook het KVLV-bestuur bedanken 

voor de vlotte samenwerking. In de versiering van de zaal kon je duidelijk 
hun hand zien. En zoals die avond al werd gezegd. Op naar de 100 jaar! 

BBQ kookles, zaterdag 19 mei 

 Met 8 keukenpieten en 5 extra eters was dit weer een geslaagde namiddag.  

 Katrien liet zich inspireren door de huidige hype van horecazaken die 
kwaliteitsburgers serveren. Zo maakten we onze eigen zalm-, kippen-, 

veggie- en rundsburgers met bijbehorende sausjes en groenten.  

 Als afsluiter was er het dessert met verse ananas en ijskreem.  

 ´t Was weer allemaal om ter lekkerst! 
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