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Oktober 2018 
Vrijdag 19 oktober, 20u: Kaartavond met initiatie zetten 

Alle kaarters op post, en alle supporters natuurlijk ook. Deze avond zal 

de initiatie in het teken staan van het alom bekende kaartspel “zetten”. 

Omstreeks 20u15 wordt op een gemoedelijke manier het kaartspel 
aangeleerd aan de geïnteresseerden. Alle anderen mogen vrij komen 

spelen en een pintje drinken.  We zien uit naar een vreugdevolle avond. 

November 2018 
Zondag 11 november vanaf 8u30: Ontbijt buffet 

Vanaf 8u30 tot 11u00 is iedereen welkom in de parochiezaal om te 

genieten van een heerlijk ontbijt. Inschrijvingen dienen vóór 5 
november binnen te zijn bij één van de wijkmeesters. Hou hiervoor ook 

uw brievenbus in de gaten want elke Puntenaar zal de nodige info + 

inschrijvingsstrook in zijn bus ontvangen. (kwb@geelpunt.be: volw. 8€, 

12-17j 5€, 3-11j 3€ en nog jonger gratis)  
Maandag 19 november om 19u: lessen rijbewijs (met attest) 

Voor de details verwijs ik graag naar onze website. Slechts één gouden 

raad: schrijf dadelijk in want er worden slechts een beperkt aantal 

deelnemers per avond toegelaten. Iedereen die een attest nodig heeft 

moet apart inschrijven. De details van het verloop van de avond worden 
na inschrijving zo snel mogelijk meegedeeld. 

Vrijdag 23 november om 20u: KWB café 

Uit de poll die we organiseerde kwam deze activiteit op plaats nummer 

2 terecht. En wij vinden dat niet erg want jullie vinden dit blijkbaar 
plezant en voor ons is het een avond met weinig voorbereiding.  Het 

concept blijft hetzelfde als bij de vorige edities. Iedereen is welkom om 

iets te komen drinken. Dus ook je buren, familie of vrienden mogen 

afkomen.  Wij zorgen voor een leuke sfeer en je kiest zelf of je gewoon 
wil babbelen of misschien pitjesbak spelen. Tot dan. 

 

Voorbije maand 
Parochiefeesten 
Mosselavond. Zowel in de loop van de namiddag als ’s avonds kwam er 

voldoende KWB volk opdagen om al het werk in goede banen te leiden. 

Daarbij kregen we ’s avonds nog de hulp van de chiroleiding en KWB-

voetbal. Kortom de mosselen en/of kip met bijhorend drankje vonden 
vlot hun weg naar de talrijk opgekomen gasten. Op de restaurantdag 

van zondag kon ik helaas zelf niet aanwezig zijn maar het kan niet 

anders of die is ook super verlopen. Verder moet ik iedereen nog eens 

vragen om zijn tombolalootjes na te kijken. Maria Schelles heeft me 

laten weten dat er nog een redelijk aantal prijzen bij haar thuis staan. 
De uitslag van de tombola kan je terugvinden op de website van Punt. 

Startavond KWB met mosselen en streekbieren 

Met 63 deelnemers kwamen we uit op een aantal dat in lijn ligt met de 

vorige jaren. De 10 verschillende streekbiertjes werden door iedereen 
gesmaakt al zijn er telkens wel een aantal bij die iets vlotter over de 

toog gingen dan de andere. (Vliet speltbier, Ter Doolen kriek,Duchesse 

de Bourgogne, Gauloise, Dief copper, Flierefluiter eeuwling, Buffalo 

Belgian bitter, Cuvée des Trolls, Watou triple, Kerelsbier) De 
opsomming is er even voor diegene die ze allemaal hebben geproefd 

en het niet zo precies meer hebben onthouden. Na het verorberen van 

de mosselen werd er nog een kort financieel verslag gegeven alsook 

een overzicht van de voorbije en aankomende activiteiten. Kortom we 
weten weer wat te doen dit werkjaar. 
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