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September 2013 

Zaterdag 28 september 18u: Viering 70 jaar KWB Punt & Algemene 

Startvergadering 

Dit wordt een feestje dat we ons nog lang gaan heugen. Omdat onze KWB in 

Punt 70 jaar bestaat, wordt het een iets uitgebreider feestje en worden de 

partners ook mee uitgenodigd.  

Wij voorzien alvast een breugheltafel, leuke (live)muziek, een kort overzicht van 

70 jaar KWB Geel-Punt en veel ambiance. Uiteraard kunnen we het officiële 

gedeelte niet laten vallen en overlopen we ook de activiteiten van het voorbije 

en komende werkjaar.  

Inschrijven doe je via je wijkmeester, via onze website of rechtstreeks bij Jan 

Buyens (Leeks 54, 014/590227 jan.buyens5@telenet.be ) aan 10 euro per 

persoon, all-in. Omdat we tijdig onze inkopen willen doen moeten de 

inschrijvingen binnen zijn vóór 20 september. 

Ik zou zeggen op naar de 75 jaar! 

 

Oktober 2013 

Zaterdag 26 oktober: Pillampentocht 

Net zoals vorig jaar organiseren we op de vooravond van onze wandeldag een 

plezante zoektocht voor de kids.  

Zij mogen natuurlijk hun ouders meebrengen   

Verdere details over deze activiteit volgen nog in het blaadje van oktober. De 

eerste groepjes zullen starten van zodra het donker is.   

Zondag 27 oktober 9:00u: Wandeldag ten voordele van de parochiezaal. 

Het belooft opnieuw een drukke dag te worden. We voorzien 4 verschillende 

afstanden tussen de 5 en de 20 km. Op de langere afstanden wordt er een 

tussenstop voorzien en natuurlijk zal er in onze parochiezaal ook een hapje en 

een drankje voorzien worden. Deze wandeling telt mee voor het Falos (KWB) 

wandelcriterium. 

Voorbije Maanden  

Fietstochten 

In juli en augustus waren er telkens fietstochtjes. Net zoals de voorbije jaren 

werd er een 25 à 35 km bij mekaar gefietst en ontbrak de tussenstop  met een 

verfrissing uiteraard niet.  
Parochiefeesten 

Op het moment van dit schrijven zijn we op de vooravond van onze 

parochiefeesten. Als KWB nemen we  zoals de voorbije jaren actief deel aan de 

verschillende activiteiten die dat weekend gepland zijn. Uiteraard blijft voor ons 

de nadruk op het mosselfeest liggen. 
 

 

mailto:kwb@geelpunt.be
mailto:jan.buyens5@telenet.be

