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Zondag 20 april om 10u30: Paasgebeuren in de parochiezaal 

Om de nog jonge traditie van de doortocht van de paasklokken in Punt niet 

verloren te laten gaan, hebben (jong)-KWB en de gezinsvieringen de handen in 

mekaar geslagen om op Pasen (zondag 20 april om 10u30) een samenkomst te 

organiseren in de parochiezaal met aangepaste paasteksten en stemmige 

liederen. Er is immers geen gezinsviering in de kerk tijdens het paasweekend, 

wat de vorige jaren wel zo was. Als de paasklokken ons ook dit jaar weten te 

vinden dan kunnen kinderen en ouders na het zoeken van de paaseitjes gezellig 

een chocoladen eitje verorberen en genieten van een borreltje, pintje, frisdrank 

of warme choco. Iedereen welkom en gelieve op tijd te komen!! 

Mei 2014 

Zondag 4 mei om 5u: Scherpenheuvel 

Stipt om 5u starten we te voet richting Scherpenheuvel. De laatste jaren 

proberen we er een mooie en plezante wandeling van te maken. Hierdoor is het 

aantal km wel wat toegenomen maar ik kan je verzekeren dat het veel 

aangenamer wandelen is. We trachten vóór 9u20 aan te komen in 

Scherpenheuvel zodat we rustig iets kunnen eten alvorens naar de viering van 

10u in de Mariahal te gaan. Naar jaarlijkse gewoonte zullen we daar wel enkele 

Puntenaars aantreffen die per fiets/auto de uitstap hebben gemaakt. Graag 

vooraf een seintje aan Jos Drijkoningen als je meewandelt of met de auto 

naar Scherpenheuvel komt. (ivm vervoer terug, kwb@geelpunt.be 

014/582038). Bij goed weer zijn er alvast een aantal kandidaten die ook te voet 

terug komen. 

Donderdag 8 mei : bestuursvergadering 

Zondag 11 mei 10u – 17u: Kramp 2014 KWB gezinsdag te Lier 

Denk er aan om vóór 28 april in te schrijven via kwb@geelpunt.be of 

02/2465257. (kwb-leden 5€, onder 6 jaar gratis, info www.kwb.be/kramp2014 ) 

Donderdag 15 mei rond 18u30: bedrijfsbezoek Aurubis Olen 

We komen samen op de parking aan de Vogelzang om nadien richting St Jozef 

Olen te rijden. Om 19u moeten we ons aanmelden aan ingang A om het bedrijf 

in werking een bezoekje te brengen. Het aantal deelnemers is beperkt en 

deelname is gratis. Inschrijven vóór 30 april bij je wijkmeester of 

rechtstreeks bij Guido Verhaert. (kwb@geelpunt.be 014/583147) 

Zaterdag 17 mei 15u: BBQ-les.  

Vanaf 17u zijn ook de partners/kinderen welkom. Inschrijven bij Jan Buyens aan 

20€/persoon all in. (kwb@geelpunt.be 014/590227) 

Vrijdag 23 mei om 19u30: startdag bestuursleden KWB in Malle 

Vrijdag 30 mei tot maandag 2 juni: Punt Pakt Uit! Punt kermis. 

Punt kermis met op zaterdag onze KWB kermisjogging. We gaan die dag zeker 

en vast weer alle hulp kunnen gebruiken. (tappers, afdragers, seingevers, 

bevoorrading, opstellen, opruimen,…) Wil je ook een handje komen toesteken, 

geef dan een seintje aan Jan Buyens. (kwb@geelpunt.be 014/590227) 

Het verdere verloop van het kermisweekend ziet er voorlopig als volgt uit. 

Vrijdag dansavond, Zaterdag 16e KWB Kermisjogging en ’s avonds bal met DJ 

Adje Braker, Zondag optreden Mark Bellen Band, Maandag vogelpik per fiets. 

Voorbije Maanden  

Vertelavond met Diane De Keyzer (vrijdag 14 maart) 

Diane De Keyzer vertelde heel mooi het relaas van hoe eten en drinken een rol 

speelden tijdens de groote oorlog. De aanwezigen hingen aan haar lippen en 

waren na afloop zeer tevreden zodat er nog heel wat na gekeuveld werd. 

We hadden wel gehoopt op iets meer dan de 32 deelnemers maar waren 

achteraf toch tevreden van de ganse opzet. Al bij al zijn we zeer blij dat we 

285€ kunnen overmaken aan KOTK voor de spoeddienst van Erica Geel. Dank u. 
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