UW BUURT BRUIST
Kwb Geel-Punt

Koken met bier
Vinden mannen het fijn om te koken?
Bij kwb Geel-Punt vinden we alvast van wel.
De feestdagen zijn achter de rug en het nieuwe jaar is al even
begonnen. Voor kwb Geel-Punt betekent dit dat de kooklessen er
bijna terug aankomen.
Vier avonden maken we telkens
een volledige maaltijd klaar. Op
het einde van de avond wordt dit
alles door de deelnemers
geproefd, beoordeeld en
doorgespoeld met een glaasje.
Tijdens de laatste kookles
verwennen we onze partner. We
sluiten dan af met een receptie en
een waar feestmenu waarna nog

Sven aan het woord
Naam: Sven Smolders
Leeftijd: 36 jaar
Kwb-lid sinds: 2017
Waarom ben je lid geworden van kwb:
Sven: “Na al enkele jaren te wonen in 't
Punt kende ik buiten de directe buren hier
niet veel mensen. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie in de parochiezaal
vroeg ik wel eens naar welke activiteiten
de kwb zoal allemaal doet. Probleem was
alleen dat ik niet direct iemand kende bij
de kwb, zeg maar bang voor het
onbekende. Op een avond loop ik Johan
Jacobs tegen het lijf en het gaat al snel
over de kwb. Die avond heb ik me dan
maar gelijk ingeschreven."
Wat is je leukste kwb-ervaring:
Sven: “Eigenlijk de eerste activiteit die ik
meedeed: De startvergadering. Mosselen
en streekbieren à volenté voor 5€. Die
avond werd al snel duidelijk dat de schrik
voor het onbekende niet nodig was. Een
gezellige bende die me met open armen
ontving. Ik voelde me er direct thuis!
Ondertussen heb ik al een heel aantal
activiteiten meegedaan en allemaal zijn ze
wel leuk of boeiend. Maar wat me vooral
telkens opvalt, is de gemoedelijke en
gezellige sfeer die er heerst. Iedereen
praat met elkaar, meestal over kleine
dingen maar soms ook over serieuzere
zaken. Zo leer je de mensen echt kennen.
En dat dit ‘napraten’ wel eens kan uitlopen,
dat nemen we er graag bij.”
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heerlijk nagetafeld wordt.
Wanneer?
De kooklessen gaan dit jaar door
op vrijdag 15 februari, 1, 15 en 29
maart.
BBQ?
Op 11 mei, wanneer het buiten
terug warmer is, hebben we ook
nog een BBQ-kookles.

Punt Kermis
e
21 Kermisjogging en Kinderstratenloop
Al 21 edities lang
organiseert KWB GeelPunt de jaarlijkse
kermisjogging.
Voor de 20ste editie in
2018 konden we rekenen
op maar liefst 260
inschrijvingen. Dat op
sporten geen leeftijd staat
bewijzen onze
deelnemers maar al te
graag. We hadden vorig
geelpunt.be/kwb.htm

jaar deelnemers van 2,5
tot en met 75 jaar.
Om al dat jong en oud
geweld te vermaken, zal
zoals elk jaar deze dag
ook dit jaar rijkelijk gevuld
zijn. Naast al dat sporten,
de kermis met bijhorende
frieten en de nodige
drank voorzien we ook
deze keer een bruisend
optreden. De naam van

de groep houden we
voorlopig nog even
geheim, maar wel belooft
het weer top te worden!
Dit jaar zal de jogging
doorgaan op zaterdag 1
juni.

facebook.com/KWB.GeelPunt

Bezige buurt
Spring gerust binnen op een
van de komende activiteiten.
Je bent er meer dan welkom.

Kwb Quiz
Op zaterdag 2 maart 2019 organiseert
kwb Geel-Punt voor de 17e maal zijn zeer
succesvolle quiz.
Meestal wordt gewerkt rond een aantal
thema´s waarin de vragen kaderen. Wij
houden de vragen van een gemiddeld
moeilijkheidsniveau (D) omdat families en
vriendenteams uit de regio Geel-Punt het
doelpubliek zijn. Een presentatie op groot

scherm zorgt ervoor dat iedereen de
vragen goed kan volgen. Deelnemen is
gratis. Er is dus inschrijvingsgeld en er zijn
ook geen prijzen te winnen. Het winnende
team mag wel gedurende 1 jaar met de
wisselbeker pronken. Snel inschrijven is wel
de boodschap. Er kunnen namelijk maar
28 teams deelnemen omdat dat de
maximumcapaciteit van de zaal is.

Activiteit ...
Aanvang Kooklessen
vrijdag 15.02

17e Kwb-Quiz
zaterdag 02.03

Scherpenheuvel
te voet of per iets
zondag 05.05

Kookles BBQ
zaterdag 11.05

Startavond KWB
vrijdag 24.05
Punt Kermis:
21e Kermisjogging
en Kinderstratenloop
zaterdag 01.06
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Kwb Café
Het is een algemene tendens in
Vlaanderen: het authentieke
dorpscafé waar God en Klein
Pierke hun pintje komen
drinken is hoe langer hoe meer
met uitsterven bedreigd.
Ook Geel-Punt is niet ontsnapt
aan die trend. Sinds enkele
jarenheeft Geel-Punt geen café
meer. Een spijtige zaak, vinden
wij van KWBGeel-Punt. Een café
brengt mensen samen en dit is

nu net een van de missies
diewe hebben binnen KWB: van
ontmoeting en sociaal contact
een centrale opdracht
maken.Om die reden
organiseren we op regelmatige
basis het KWB-Café in
onzeparochiezaal. Een avond
waarop leden en niet leden
gezellig kunnen samenzijn.Een
aanrader!
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Voorzitter
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Ondervoorzitter
Johan.Jacobs@geelpunt.be
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